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ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 - Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

b.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die
door opdrachtnemer uit anderen hoofde voor opdrachtgever worden verricht.
Het vorengaande geldt in de ruimste zin des woords en omvat in ieder geval de
werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;

c.

Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken en gegevensdragers, alsmede alle in het kader
van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken en gegevensdragers.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen c.q.
offertes van opdrachtnemer en op alle overeenkomsten die door opdrachtnemer met opdrachtgever worden aangegaan. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen binden opdrachtnemer slechts voor zover deze afwijkende bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.

Deze algemene voorwaarden prevaleren boven eventueel door opdrachtgever
gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Offertes c.q. aanbiedingen
1.

Alle aanbiedingen c.q. offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

2.

In het kader van een aanbieding c.q. offerte uitgebrachte adviezen zijn vrijblijvend. Tenzij te wijten aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer, is
opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van vorenbedoelde
adviezen.

3.

Opdrachtnemer is gerechtigd de aan het opmaken van een aanbieding c.q.
offerte verbonden kosten aan de (potentiële) opdrachtgever in rekening te
brengen, ook indien met de (potentiële) opdrachtgever geen overeenkomst tot
stand komt.

4.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van
redenen te weigeren.
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Artikel 4 - Aanvang en duur van de overeenkomst
1.

Een overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat
opdrachtnemer van opdrachtgever de aan deze toegezonden opdrachtbevestiging ondertekend retour heeft ontvangen, danwel indien opdrachtnemer met
de uitvoering van werkzaamheden voor opdrachtgever een aanvang heeft
genomen.

2.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of
strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde
tijd is aangegaan.

Artikel 5 - Gegevens opdrachtgever
1.

Opdrachtgever dient alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer naar
zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig in de door deze gewenste vorm en op de door deze gewenste wijze ter
beschikking van opdrachtnemer te stellen.

2.

Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te
schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde
verplichtingen heeft voldaan.

3.

Onverminderd het bepaalde in artikel 15 zal opdrachtnemer, indien opdrachtgever zulks verzoekt, alle door opdrachtgever aan hem ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden retourneren. De daaraan verbonden kosten zijn
voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 - Uitvoering opdracht
1.

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met redelijke aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de werkzaamheden.

2.

Het is opdrachtnemer toegestaan, zonder kennisgeving aan opdrachtgever,
werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.
Opdrachtnemer blijft jegens opdrachtgever verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden.

3.

Indien opdrachtnemer voor opdrachtgever werkzaamheden verricht c.q. heeft
verricht, welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in
de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat
deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 7 - Geheimhouding en exclusiviteit
1.
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Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding jegens derden, die niet bij de
uitvoering van de werkzaamheden zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft
alle informatie van vertrouwelijke aard die door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen uit-

komsten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke - of beroepsregelen opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.
2.

Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen uitkomsten, mits die
uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden
voor statistische of vergelijkende doeleinden.

Artikel 8 - Intellectuele eigendom
1.

Opdrachtnemer behoudt zich het auteursrecht en alle overige rechten voor met
betrekking tot in het kader van de uitvoering van werkzaamheden voor
opdrachtgever vervaardigde goederen en/of voor de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte goederen.

2.

Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden goederen, zoals bedoeld in het eerste lid, waaronder begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere goederen van opdrachtnemer,
buiten schriftelijke toestemming van opdrachtnemer te (doen) verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

Artikel 9 - Overmacht
1.

Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen jegens opdrachtgever niet, niet tijdig
of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare
oorzaak, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment
dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te
komen.

2.

Opdrachtgever heeft het recht, indien de situatie als bedoeld in het eerste lid
zich voordoet, de overeenkomst met inachtneming van een redelijke opzegtermijn schriftelijk op te zeggen.

Artikel 10 - Honorarium
1.

Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot
op het moment dat opdrachtgever een redelijk voorschot voor de te verrichten
werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, danwel daarvoor zekerheid
heeft gesteld.

2.

Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de
werkzaamheden en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke
tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer
werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

3.

Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en
declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, naar keuze van opdrachtnemer per maand, per kwartaal,
per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
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Artikel 11 - Betaling
1.

Facturen van opdrachtnemer dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na
factuurdatum te worden voldaan. Het factuurbedrag dient te worden voldaan
in Nederlandse valuta op de door opdrachtnemer aangegeven wijze, zonder
korting of schuldvergelijking door opdrachtgever.

2.

Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, danwel binnen een eventueel overeengekomen afwijkende termijn heeft betaald,
is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder dat sommatie
of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot de datum van
algehele voldoening opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen,
één en ander onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer.

3.

Alle kosten verbonden aan gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van
vorderingen van opdrachtnemer, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van het te vorderen
bedrag, met een minimum van f 250,--.

4.

In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn opdrachtgevers hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van de facturen van opdrachtnemer.

Artikel 12 - Reclames
1.

Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/of facturen dienen
schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie
waarover opdrachtgever reclameert, danwel binnen 30 dagen na ontdekking
van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs
niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

2.

Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichtingen van
opdrachtgever niet op.

3.

Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van
opdrachtgever in verband met het gebrek waarop de reclame betrekking heeft.

Artikel 13 - Opzegging
1.

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst met
inachtneming van een redelijke opzegtermijn opzeggen.

2.

Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid
1.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, of uit de aard van de
werkzaamheden anders voortvloeit, heeft opdrachtnemer een inspanningsverplichting jegens opdrachtgever.

2.

Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade van
opdrachtgever veroorzaakt door enig tekortschieten van opdrachtnemer jegens
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opdrachtgever, tenzij indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet
of grove schuld van opdrachtnemer of valt onder de dekking van een door
opdrachtnemer terzake gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien
het schadeveroorzakend feit valt onder de dekking van een door opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van
opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot het terzake het schadeveroorzakend
feit krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan opdrachtnemer of
opdrachtgever uit te keren bedrag.
3.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder
mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming
van opdrachtgever.

4.

Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de
schade van opdrachtgever te beperken of ongedaan te maken.

5.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of te niet gaan van
bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending, ongeacht of het vervoer of de
verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

6.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden
welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de door opdrachtnemer
voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden samenhangen.

Artikel 15 - Opschortingsrecht
1.

Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen jegens
opdrachtgever op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden
of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle
opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 16 - Toepasselijk recht en forumkeuze
1.

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is
het Nederlands recht van toepassing.

2.

Alle geschillen die verband houden met de overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en
welke niet tot de competentie van de Kantonrechter behoren, worden beslecht
door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf
of beroep van opdrachtgever. Partijen kunnen in onderling overleg besluiten
geschillen voor te leggen aan één of meer in onderling overleg aan te wijzen
arbiters.

3.

Indien en voor zover de werkzaamheden van opdrachtnemer onderworpen zijn
aan tuchtrechtspraak, staat het opdrachtgever vrij de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen.
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