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1 Algemeen 
1.1 Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan: 

Opdrachtnemer: De ondernemer die deze voorwaarden hanteert. 
Opdrachtgever: De contractuele wederpartij van de ondernemer. 

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle 
overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen 
zijn. 

 
2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 
2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de 

opdracht van Opdrachtgever. 
2.2 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen. 
2.3 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Opdrachtnemer 

uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. 
 
3 Prijs  
3.1  Wegens de volgens de overeenkomst verrichte werkzaamheden zal Opdrachtgever aan 

Opdrachtnemer verschuldigd zijn vergoedingen voor werkzaamheden volgens de tarieven die in de 
klantspecifieke overeenkomst zijn vastgelegd.  

3.2 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten voor zakelijke kilometers (EUR 0,30 per kilometer), 
 alsmede alle overige kosten en voorschotten. 
3.3 De tarieven zijn exclusief BTW. 
3.4 Op de laatste werkdag van iedere maand zal Opdrachtnemer, indien gewenst, aan Opdrachtgever aan 

de hand van tijdstaten opgave doen van de door hen in die maand aan de opdracht bestede uren en op 
verzoek van Opdrachtgever gemaakte kosten. 

 
4 Adviezen 

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking 
hebben op de verstrekte opdracht. 

 
5 Intellectuele eigendom  

Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte rapporten, plannen, 
documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”. 



 
 

6 Geheimhouding  
6.1 Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle in het kader van de overeenkomst omtrent het 
 bedrijf van Opdrachtgever ontvangen gegevens. 
6.2 Opdrachtnemer behoudt onder alle omstandigheden het recht haar kennis en ervaring als door de 

uitvoering van de werkzaamheden toegenomen voor andere doeleinden aan te wenden. 
 
7 Betalingsvoorwaarden 
7.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 14 dagen na 

(deel)factuurdatum. 
7.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van 

Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien 
Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Opdrachtnemer 
heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen. 

7.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk 
uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling 
is onmiddellijk opeisbaar indien: 

 a. een betalingstermijn is overschreden; 
b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is; 
c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd; 
d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 

 
8 Onuitvoerbaarheid van de opdracht 
8.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door 

omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst 
niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. 

8.2 Wanneer (tijdelijke) onuitvoerbaarheid wordt veroorzaakt door overmacht zoals ziekte of 
arbeidsongeschiktheid, zal Opdrachtnemer de gevolgen daarvan in nauw overleg met de 
Opdrachtgever proberen te beperken. 

8.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel 
dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten 
gevolge van de ontbinding geleden schade.  

 
9 Wijzigingen in de opdracht 
9.1 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende 

overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij 
Opdrachtgever in rekening te brengen. Dit zal tijdig worden aangekondigd door de Opdrachtnemer.  

 
10. Ontbinding 
10.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer 

gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder 
curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer 
gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk 
voldoening van het haar toekomende te vorderen. 



 
 
10.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen 

het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade. 
10.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot 

enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever. 
10.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer 

verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. 
10.5 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: 

gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering 
van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering 
van de verbintenis gebruik maakt. 

 
11 Aansprakelijkheid 
11.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot hetgeen in dit artikel 11 is bepaald. 
11.2 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door hemzelf of door hem ingeschakelde derden 
 wordt toegebracht aan Opdrachtgever of aan derden bij de uitvoering van de werkzaamheden van deze 
 overeenkomst. Opdrachtnemer is eveneens aansprakelijk voor alle schade van Opdrachtgever die het 
 gevolg is van het feit dat Opdrachtnemer zijn verplichtingen in verband met de overeenkomst niet of niet 
 voldoende is nagekomen.  
11.3  De Opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, en de Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever 
 vrijwaren tegen, elke vordering of eis, die tegen de Opdrachtgever mocht worden ingesteld ter zake van 
 ziekte, letsel en/of overlijden van de door de Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) en/of verlies en/of 
 schade aan de eigendommen van de door de Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) dan wel van de 
 Opdrachtnemer zelf, behoudens situaties waarbij de vordering of eis het gevolg is van het handelen van 
 de Opdrachtgever zelf.  
11.4  De Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer alle niet aan de Opdrachtnemer toe te rekenen schade 
 vergoeden die deze in verband met de uitvoering van de opdracht lijdt ten gevolge van de 
 verwezenlijking van het aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar dat de risico’s, welke de 
 uitoefening van het beroep van Opdrachtnemer naar zijn aard meebrengt, te buiten gaan.  
11.5  Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden, verband houdend met en 
 voortvloeiend uit de uitvoering door Opdrachtnemer dan wel door de vervanger van Opdrachtnemer van 
 de werkzaamheden van deze Overeenkomst.  
11.6  Bij de aansprakelijkheidsverdeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer dienen de normen van 
 redelijkheid en billijkheid en de in de branche gebruikelijke beperkingen van aansprakelijkheid in acht te 
 worden genomen. 
 
Toepasselijk recht  
12.1  De overeenkomst treedt in de plaats van alle omtrent het onderwerp daarvan tevoren mondeling of 

schriftelijk tussen partijen gemaakte afspraken. 
12.2 Wanneer de rechtsvorm van Opdrachtnemer, danwel van de Opdrachtgever wijzigt, zullen alle 

 gemaakte afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 1:1 overgaan naar de nieuwe 
 rechtsvorm. 

12.3 Wijzigingen van de overeenkomst binden partijen eerst nadat ze schriftelijk zijn vastgelegd en door 
 beide partijen bevoegdelijk zijn ondertekend. 

12.4 Op alle verbintenissen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
 
 
 


