
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
RAEMAKERS BEDRIJFSADVIES 
 
Artikel 1 - Algemeen 
1.1 In deze Algemene voorwaarden wordt 
verstaan onder: 
a) Opdrachtgever: de partij die de Op-
dracht geeft, zoals uit de Opdrachtbevesti-
ging blijkt; 
b) Opdrachtnemer: Raemakers Bedrijfsad-
vies; 
c) Opdracht c.q. Overeenkomst: de Over-
eenkomst van Opdracht, waarbij Op-
drachtnemer zich jegens Opdrachtgever 
verbindt om bepaalde werkzaamheden te 
verrichten. Tot die werkzaamheden beho-
ren alle werkzaamheden waartoe Op-
dracht is gegeven, of die voortvloeiend uit, 
dan wel direct verband houdend met de 
Opdracht worden verricht, dan wel beho-
ren te worden verricht, een en ander in de 
ruimste zin van het woord en in ieder ge-
val omvattend de werkzaamheden zoals 
vermeld in de Opdrachtbevestiging.  
1.2 Alle bedingen in deze Algemene voor-
waarden zijn mede gemaakt ten behoeve 
van al degenen die voor Opdrachtnemer 
werkzaam zijn en/of waren in het kader 
van de uitvoering van de Opdracht, waar-
onder begrepen personeel en derden.  
 
Artikel 2 - Toepasselijkheid 
2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van 
toepassing op alle Opdrachten c.q. Over-
eenkomsten tussen Opdrachtgever en Op-
drachtnemer, respectievelijk hun rechts-
opvolgers, alsmede op alle daaruit voort-
vloeiende en/of samenhangende Overeen-
komsten, alsmede op alle door Opdracht-
nemer gedane aanbiedingen en/of offer-
tes. 
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn 
eveneens van toepassing op Overeenkom-
sten met Opdrachtnemer, voor de uitvoe-
ring waarvan door Opdrachtnemer derden 
dienen te worden betrokken.  
2.3 De toepasselijkheid van eventuele in-
koop- of andere voorwaarden van Op-
drachtgever wordt uitdrukkelijk van de 
hand gewezen. 
2.4 Van deze voorwaarden afwijkende be-
dingen zijn slechts van kracht indien en 
voor zover Opdrachtnemer deze uitdruk-
kelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever 
heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schrif-
telijk anders is overeengekomen hebben 
deze afwijkingen van of aanvullingen op de 
Algemene voorwaarden slechts betrekking 
op de desbetreffende Overeenkomst. 
2.5 Indien enig beding, deel uitmakend 
van deze Algemene voorwaarden of van 
de Overeenkomst, nietig zou zijn of vernie-
tigd wordt, blijft de Overeenkomst voor 
het overige zoveel mogelijk in stand en zal 
het betreffende beding onverwijld worden 
vervangen door een beding dat de strek-
king van het oorspronkelijke beding zoveel 
mogelijk benadert. 
2.6 De onderliggende Opdracht/Overeen-
komst – tezamen met deze algemene 
voorwaarden – geven de volledige afspra-
ken tussen Opdrachtgever en Opdrachtne-
mer weer met betrekking tot de werk-
zaamheden waarvoor de Overeenkomst is 
gesloten. Alle eerdere tussen partijen ge-
maakte afspraken of gedane voorstellen 
ter zaken komen te vervallen. 
2.7 Indien Opdrachtnemer niet steeds 
strikte naleving van deze voorwaarden 
verlangt, betekent dit niet dat de bepa-
lingen daarvan niet van toepassing zijn, of 
dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het 
recht zou verliezen om in andere gevallen 
de stipte naleving van de bepalingen van 
deze voorwaarden te verlangen. 
 
Artikel 3 - Offertes en aanbiedingen  
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Op-
drachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de 
offerte een termijn voor aanvaarding is ge-
steld. Indien geen aanvaardingstermijn is 
gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 
dagen.  
3.2 De in een offerte of aanbieding ver-
melde prijzen zijn exclusief BTW en andere 
heffingen van overheidswege, eventuele in 
het kader van de Overeenkomst te maken 

kosten, daaronder begrepen reis- en ver-
blijf-, verzend- en administratiekosten, 
tenzij anders aangegeven.  
3.3.Een samengestelde prijsopgave ver-
plicht Opdrachtnemer niet tot het verrich-
ten van een gedeelte van de opdracht te-
gen een overeenkomstig deel van de opge-
geven prijs. Aanbiedingen of offertes gel-
den niet automatisch voor toekomstige or-
ders. 
 
Artikel 4 - Totstandkoming van de Over-
eenkomst 
4.1 De Overeenkomst komt tot stand op 
het moment dat de door Opdrachtnemer 
en Opdrachtgever ondertekende Op-
drachtbevestiging door Opdrachtnemer 
retour is ontvangen. De Opdrachtbevesti-
ging is gebaseerd op de ten tijde daarvan 
door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer 
verstrekte informatie. De Opdrachtbeves-
tiging wordt geacht de Overeenkomst juist 
en volledig weer te geven. 
4.2 Indien de Opdracht mondeling is ver-
strekt, dan wel indien de Opdrachtbevesti-
ging (nog) niet getekend retour is ontvan-
gen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot 
stand gekomen onder toepasselijkheid van 
deze Algemene voorwaarden op het mo-
ment dat Opdrachtnemer op verzoek van 
Opdrachtgever met de uitvoering van de 
Opdracht is gestart. 
 
Artikel 5 - Gegevens en informatie 
5.1 Opdrachtgever is gehouden alle door 
Opdrachtnemer verlangde gegevens en in-
formatie, alsmede de gegevens en infor-
matie waarvan Opdrachtgever redelijker-
wijs kan weten dat Opdrachtnemer die no-
dig heeft voor de correcte uitvoering van 
de Opdracht, a) tijdig en b) in de door Op-
drachtnemer gewenste vorm en c) op de 
door Opdrachtnemer gewenste wijze te 
verstrekken. 
5.2 Opdrachtgever staat in voor de juist-
heid, volledigheid, betrouwbaarheid en 
rechtmatigheid van de door of namens 
hem aan Opdrachtnemer verstrekte gege-
vens en informatie, ook indien deze via 
derden worden verstrekt of van derden af-
komstig zijn, tenzij uit de aard van de Op-
dracht anders voortvloeit. 
5.3 Opdrachtgever is gehouden Opdracht-
nemer onverwijld te informeren omtrent 
feiten en omstandigheden die in verband 
met de uitvoering van de Opdracht van be-
lang kunnen zijn. 
5.4 Opdrachtnemer heeft het recht om de 
uitvoering van de Opdracht op te schorten 
tot het moment dat Opdrachtgever aan de 
in het eerste, tweede en derde lid ge-
noemde verplichtingen heeft voldaan. 
5.5 Extra kosten, extra uren, alsmede de 
overige schade voor Opdrachtnemer, ont-
staan doordat Opdrachtgever niet aan de 
in het eerste, tweede of derde lid ge-
noemde verplichtingen heeft voldaan, ko-
men voor rekening en risico van Opdracht-
gever. 
5.6 Op eerste verzoek van Opdrachtgever 
zal Opdrachtnemer de originele, door Op-
drachtgever verstrekte, bescheiden aan 
Opdrachtgever retourneren. 
5.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk 
voor de correcte naleving van de toepasse-
lijke wet- en regelgeving op het gebied van 
de bescherming van persoonsgegevens, 
waaronder het aan Opdrachtnemer ver-
strekken en ter beschikking stellen van 
persoonsgegevens met betrekking tot zijn 
personeel, cliënten of derden, ook indien 
deze van derden afkomstig zijn of door 
derden in zijn Opdracht worden verstrekt. 
Opdrachtnemer kan in verband met niet of 
niet correcte naleving door Opdrachtgever 
niet worden aangesproken. 
 
Artikel 6 - Uitvoering van de Opdracht 
6.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze 
waarop en door welke perso(o)n(en) de 
Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt 
daarbij de door Opdrachtgever kenbaar 
gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. 
6.2 Opdrachtnemer heeft het recht bij de 
uitvoering van de Opdracht voor rekening 
van Opdrachtgever derden in te schakelen. 
De toepasselijkheid van artikel 7:404, 
7:407 lid 2 en 7.409 BW wordt uitdrukke-
lijk uitgesloten.  

6.3 Opdrachtnemer zal de werkzaamhe-
den naar beste vermogen en als een zorg-
vuldig handelend beroepsbeoefenaar uit-
voeren; Opdrachtnemer kan evenwel niet 
instaan voor het bereiken van enig beoogd 
resultaat. 
6.4 Opdrachtnemer kan eerst meer werk-
zaamheden verrichten en aan opdrachtge-
ver in rekening brengen dan waartoe op-
dracht is verstrekt, indien opdrachtgever 
hiervoor toestemming heeft verleend, ten-
zij het verrichten van meerwerkzaamhe-
den valt binnen de zorgplicht van de op-
drachtnemer. 
6.5 De Opdracht wordt uitgevoerd met in-
achtneming van de toepasselijke regelge-
ving en hetgeen bij of krachtens de wet 
wordt geëist. Opdrachtgever verleent tel-
kens en volledig medewerking aan de ver-
plichtingen die hieruit voor Opdrachtne-
mer voortvloeien. 
6.6 Opdrachtnemer sluit iedere aansprake-
lijkheid uit voor schade die ontstaat ten 
gevolge van het voldoen door Opdrachtne-
mer aan de voor hem geldende wet- en re-
gelgeving. 
6.7 Tijdens de uitvoering van de Opdracht 
zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 
door middel van elektronische mail met el-
kaar kunnen communiceren. Opdrachtge-
ver en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar 
niet aansprakelijk voor schade die voort-
vloeit uit het gebruik van elektronische 
mail en zullen al hetgeen doen dat redelij-
kerwijs verwacht mag worden ter voorko-
ming van risico’s zoals het verspreiden van 
virussen. 
 
Artikel 7 - Termijnen 
7.1 Omdat de duur van de Opdracht kan 
worden beïnvloed door allerlei factoren, 
zoals de kwaliteit van de informatie die 
door Opdrachtgever is verstrekt en de me-
dewerking die wordt verleend, zijn de ter-
mijnen waarbinnen de werkzaamheden 
dienen te worden afgerond, nimmer te be-
schouwen als een fatale termijn. 
7.2 Indien Opdrachtgever een vooruitbeta-
ling verschuldigd is of hij voor de uitvoe-
ring van de Opdracht benodigde gegevens 
en informatie ter beschikking dient te stel-
len, dan gaat de termijn waarbinnen de 
werkzaamheden dienen te worden afge-
rond niet eerder in dan dat de betaling ge-
heel door Opdrachtnemer is ontvangen, 
respectievelijk de gegevens en informatie 
geheel aan Opdrachtnemer ter beschik-
king zijn gesteld. 
7.3 De overeenkomst kan – tenzij uitvoe-
ring ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – 
door opdrachtgever niet wegens termijn-
overschrijding worden ontbonden, tenzij 
opdrachtnemer de overeenkomst ook niet 
of niet geheel uitvoert binnen een hem na 
afloop van de overeengekomen leverings-
termijn schriftelijke aangezegde redelijke 
termijn. 
 
Artikel 8 - Aanvang, duur, opzegging, ont-
binding 
8.1 De Overeenkomst wordt aangegaan 
voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van 
de overeenkomst anders voortvloeit of in-
dien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk 
anders overeenkomen. 
8.2 Voor zover in deze algemene voor-
waarden niet anders is bepaald kunnen 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer de 
Overeenkomst (tussentijds) ontbinden, 
met een opzegtermijn van 4 weken. Op-
zegging dient schriftelijk aan de wederpar-
tij te worden meegedeeld. 
8.3 Opdrachtnemer behoudt in alle geval-
len van (tussentijdse) ontbinding aan-
spraak op betaling van de declaraties voor 
door haar tot dan toe verrichte werkzaam-
heden, waarbij de Opdrachtnemer na ont-
vangst van de betaling aan de Opdrachtge-
ver onder voorbehoud de voorlopige re-
sultaten van de tot dan toe verrichte werk-
zaamheden ter beschikking stelt. 
8.4 Indien tot (tussentijdse) ontbinding is 
overgegaan door Opdrachtgever, heeft 
Opdrachtnemer recht op vergoeding van 
het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk 
te maken bezettingsverlies, alsmede van 
additionele kosten die Opdrachtnemer re-
delijkerwijs heeft moeten maken of moet 



maken ten gevolge van de vroegtijdige be-
eindiging van de Overeenkomst (zoals on-
der meer kosten met betrekking tot even-
tuele onderaanneming), tenzij er feiten en 
omstandigheden aan de ontbinding ten 
grondslag liggen die aan Opdrachtnemer 
zijn toe te rekenen. 
8.5 Indien tot (tussentijdse) opzegging is 
overgegaan door Opdrachtnemer, is Op-
drachtnemer vanwege de opzegging niet 
schadeplichtig jegens Opdrachtgever. Op-
drachtgever heeft recht op medewerking 
van Opdrachtnemer bij overdracht van 
werkzaamheden aan derden, tenzij er fei-
ten en omstandigheden aan die opzegging 
ten grondslag liggen die aan Opdrachtge-
ver zijn toe te rekenen.  
8.6 Voor zover de overdracht van de werk-
zaamheden voor Opdrachtnemer (extra) 
kosten met zich meebrengt, worden deze 
door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer 
vergoed met inachtneming van de afge-
sproken betalingstermijn. 
 
Artikel 9 – Overmacht 
9.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot 
het nakomen van enige verplichting jegens 
de Opdrachtgever indien hij daartoe ge-
hinderd wordt als gevolg van een omstan-
digheid die niet is te wijten aan schuld, en 
noch krachtens de wet, een rechtshande-
ling of in het verkeer geldende opvattin-
gen voor zijn rekening komt.  
9.2 Onder overmacht wordt in deze alge-
mene voorwaarden verstaan, naast het-
geen daaromtrent in de wet en jurispru-
dentie wordt begrepen, alle van buitenko-
mende oorzaken, voorzien of niet-voor-
zien, waarop Opdrachtnemer geen invloed 
kan uitoefenen, doch waardoor Opdracht-
nemer niet in staat is zijn verplichtingen na 
te komen, waaronder inbegrepen werksta-
king, weersomstandigheden, ziekte, dief-
stal, oorlog of natuurrampen, overschrij-
ding van de levertijd door toeleveranciers 
van zaken of diensten, transportproble-
men en overheidsmaatregelen. Opdracht-
nemer heeft ook het recht zich op over-
macht te beroepen indien de omstandig-
heid die (verdere) nakoming van de over-
eenkomst verhindert, intreedt nadat Op-
drachtnemer zijn verbintenis had moeten 
nakomen.  
9.3 Opdrachtnemer kan gedurende de pe-
riode van overmacht waaronder begrepen 
stagnatie in de geregelde gang van zaken 
binnen zijn onderneming, de verplichtin-
gen opschorten tot op het moment dat 
opdrachtnemer in staat is deze op de over-
eengekomen wijze na te komen.  
9.4 Opdrachtgever heeft het recht, in ge-
val de situatie als bedoeld in het derde lid 
zich voordoet, de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang 
schriftelijk te ontbinden, zonder dat op-
drachtnemer gehouden is tot vergoeding 
van enige schade, op enigerlei wijze ver-
band houdende met die ontbinding. 
9.5 Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde 
van het intreden van overmacht zijn ver-
plichtingen uit de overeenkomst inmiddels 
gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kun-
nen nakomen, en aan het nagekomen res-
pectievelijk na te komen gedeelte zelfstan-
dige waarde toekomt, is Opdrachtnemer 
gerechtigd om het reeds nagekomen res-
pectievelijk na te komen gedeelte separaat 
te factureren. De Opdrachtgever is gehou-
den deze factuur te voldoen als ware er 
sprake van een afzonderlijke overeen-
komst.  
 
Artikel 10 - Intellectuele eigendom 
10.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle 
rechten voor met betrekking tot pro-
ducten van de geest welke hij gebruikt of 
heeft gebruikt in het kader van de uitvoe-
ring van de Opdracht van Opdrachtgever, 
voor zover deze uit de wet voortvloeien. 
10.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk 
verboden die producten, waaronder mede 
begrepen ontwerpen, werkwijzen, advie-
zen en andere geestesproducten van Op-
drachtnemer, een en ander in de ruimste 
zin des woords, al dan niet met inschake-
ling van derden te verveelvoudigen, te 
openbaren en/of te exploiteren. 

10.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan 
hulpmiddelen van die producten aan der-
den ter beschikking te stellen, anders dan 
ter inwinning van een deskundig oordeel 
omtrent de werkzaamheden van Op-
drachtnemer. 
 
Artikel 11 - Geheimhouding 
11.1 Opdrachtnemer is, tenzij hij een wet-
telijke of beroepsplicht tot bekendmaking 
heeft, verplicht tot geheimhouding tegen-
over derden die niet bij de uitvoering van 
de Overeenkomst zijn betrokken. Deze ge-
heimhouding betreft alle informatie van 
vertrouwelijke aard die hem door Op-
drachtgever ter beschikking is gesteld en 
de door verwerking daarvan verkregen re-
sultaten. 
11.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de 
informatie die aan hem door Opdrachtge-
ver ter beschikking wordt gesteld aan te 
wenden tot een ander doel dan waarvoor 
zij werd verkregen. Hierop wordt echter 
een uitzondering gemaakt in het geval de 
Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in 
een tucht-, civiele, of strafprocedure waar-
bij de stukken van belang kunnen zijn. 
11.3 Tenzij daartoe door Opdrachtnemer 
voorafgaande schriftelijke toestemming is 
verleend, zal Opdrachtgever de inhoud 
van rapporten, adviezen of andere al of 
niet schriftelijke uitingen van Opdrachtne-
mer, die niet zijn opgesteld of gedaan met 
de strekking derden van de daarin neerge-
legde informatie te voorzien, niet open-
baar maken. De Opdrachtgever zal er te-
vens voor zorgdragen dat derden niet van 
de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis 
kunnen nemen. 
11.4 Opdrachtnemer zal zijn verplichtin-
gen op grond van dit artikel opleggen aan 
door hem ingeschakelde derden. 
11.5 Deze geheimhouding geldt niet voor 
zover wettelijke of beroepsregels, daaron-
der begrepen maar niet beperkt tot de 
meldingsplicht voortvloeiende uit de Wet 
ter voorkoming van witwassen en financie-
ren van terrorisme en andere nationale of 
internationale regelgeving met vergelijk-
bare strekking, aan Opdrachtnemer een 
informatieplicht opleggen, of voor zover 
Opdrachtgever Opdrachtnemer van de ge-
heimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze 
bepaling verhinderd ook niet eventueel 
vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de 
organisatie van Opdrachtnemer, voor zo-
ver Opdrachtnemer zulks voor de uitvoe-
ring van de Overeenkomst of ter zorgvul-
dige voldoening aan wettelijke of beroeps-
verplichtingen noodzakelijk acht. 
11.6 Opdrachtnemer is gerechtigd tot het 
vermelden van de naam van Opdrachtge-
ver en het in hoofdlijnen vermelden van 
de verrichte werkzaamheden aan (com-
merciële) relaties van Opdrachtnemer ter 
indicatie van de ervaring van Opdrachtne-
mer. 
11.7 Opdrachtnemer is gerechtigd de na 
bewerking verkregen cijfermatige uitkom-
sten, mits de uitkomsten niet te herleiden 
zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te 
wenden voor statistische of vergelijkende 
doeleinden. 
 
Artikel 12 - Persoonsgegevens 
12.1 In het kader van een Opdracht ver-
strekt door Opdrachtgever aan Opdracht-
nemer of in het kader van het voldoen aan 
wettelijke verplichtingen rustende op Op-
drachtnemer, kan Opdrachtnemer per-
soonsgegevens betreffende Opdrachtge-
ver en/of personen verbonden aan of 
werkzaam bij/voor Opdrachtgever verwer-
ken. 
12.2 In verband met de optimalisering van 
zijn dienstverlening aan Opdrachtgever 
alsmede in verband met het kunnen bena-
deren van Opdrachtgever en/of personen 
werkzaam bij/voor Opdrachtgever met in-
formatie en met diensten van Opdrachtne-
mer en derden, kan Opdrachtnemer per-
soonsgegevens verwerken. 
12.3 Verwerking van persoonsgegevens 
door Opdrachtnemer in het kader van de 
activiteiten zoals het eerste en tweede lid 
vermeld, vindt plaats conform toepasse-
lijke wet- en regelgeving op het gebied van 
de bescherming van persoonsgegevens. 
 

Artikel 13 - Honorarium 
13.1 Het honorarium van Opdrachtnemer 
is niet afhankelijk van de uitkomst van de 
verleende Opdracht of verrichte werk-
zaamheden. 
13.2 Alle werkzaamheden door Opdracht-
nemer verricht worden aan Opdrachtgever 
in rekening gebracht op basis van de daad-
werkelijk door Opdrachtnemer bestede 
tijd vermenigvuldigd met de bij Opdracht-
nemer gehanteerde uurtarieven, tenzij 
tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 
andersluidende schriftelijke afspraken zijn 
gemaakt. Opdrachtnemer heeft het recht 
om (periodiek) voorschotten aan Op-
drachtgever in rekening te brengen alvo-
rens met de werkzaamheden wordt aan-
gevangen. Tevens heeft Opdrachtgever 
het recht om voor aanvang van de werk-
zaamheden en tussentijds de uitvoering 
van zijn werkzaamheden op te schorten 
totdat Opdrachtgever een door Opdracht-
nemer in redelijkheid vast te stellen voor-
schot voor de te verrichten werkzaamhe-
den heeft betaald, dan wel daarvoor ze-
kerheid heeft gesteld. 
13.3 Indien Opdrachtnemer met de Op-
drachtgever een uurtarief, honorarium of 
vaste prijs is overeengekomen, dan is Op-
drachtnemer niettemin te allen tijde ge-
rechtigd tot verhoging van dit uurtarief, 
honorarium of deze vaste prijs zonder dat 
de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd 
is om de overeenkomst om die reden te 
ontbinden, indien de verhoging van de 
prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of 
verplichting ingevolge de wet- of regelge-
ving of haar oorzaak vindt in een stijging 
van de prijs van grondstoffen, lonen et ce-
tera of op andere gronden die bij het aan-
gaan van de overeenkomst redelijkerwijs 
niet voorzienbaar waren.  
13.4 Het honorarium van Opdrachtnemer, 
zo nodig vermeerderd met voorschotten 
en declaraties van ingeschakelde derden, 
wordt per week, twee weken of per 
maand, na volbrenging van de werkzaam-
heden aan Opdrachtgever in rekening ge-
bracht, tenzij Opdrachtgever en Opdracht-
nemer hierover andere afspraken hebben 
gemaakt. Over alle door Opdrachtgever 
aan Opdrachtnemer verschuldigde bedra-
gen wordt de omzetbelasting afzonderlijk 
in rekening gebracht. 
13.5 Begrotingen van het honorarium ter 
zake van werkzaamheden van Opdracht-
nemer dienen schriftelijk en uitdrukkelijk 
te zijn verstrekt en zijn vrijblijvend en niet 
bindend. 
 
Artikel 14 - Betaling 
14.1 Betaling dient zonder enige aftrek, 
korting of verrekening in Nederlandse va-
luta te geschieden door storting of over-
making op de op de factuur aangegeven 
bankrekening binnen veertien dagen na 
factuurdatum. De dag van betaling is de 
dag van bijschrijving van het verschuldigde 
op de rekening van Opdrachtnemer. Be-
zwaren tegen de hoogte van de factuur 
schorten de betalingsverplichting van de 
Opdrachtgever niet op. 
14.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de 
onder 14.1 genoemde termijn heeft be-
taald, is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat 
hij Opdrachtgever ten minste eenmaal 
heeft aangemaand te betalen, zonder na-
dere ingebrekestelling en onverminderd 
de overige rechten van Opdrachtnemer, 
vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wet-
telijke rente in rekening te brengen tot op 
de datum van algehele voldoening. 
14.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de 
in het eerste lid genoemde termijn heeft 
betaald, is Opdrachtgever gehouden tot 
vergoeding van alle door Opdrachtnemer 
gemaakte buitengerechtelijke en gerech-
telijke (incasso)kosten, ook voor zover 
deze kosten de eventuele rechterlijke pro-
ceskostenveroordeling overtreffen, tenzij 
Opdrachtnemer als verliezende partij in de 
kosten wordt veroordeeld. 
14.4 In geval van een gezamenlijk gegeven 
Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover 
de Opdracht ten behoeve van de geza-
menlijke Opdrachtgevers is uitgevoerd, 
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling 
van het factuurbedrag en de verschuldigde 
rente en kosten. 



14.5 Opdrachtnemer behoudt zich het 
recht voor om - ook tijdens de uitvoering 
van een Opdracht, indien de financiële po-
sitie of het betalingsgedrag van Opdracht-
gever daartoe naar het oordeel van Op-
drachtnemer aanleiding geeft - van Op-
drachtgever gehele of gedeeltelijke voor-
uitbetaling en/of het stellen van zekerheid 
te verlangen, bij gebreke waarvan Op-
drachtnemer gerechtigd is de nakoming 
van zijn verplichtingen op te schorten. 
 
Artikel 15 - Reclames 
15.1 De Opdrachtgever is gehouden het 
geleverde te (doen) onderzoeken, onmid-
dellijk op het moment dat de zaken hem 
ter beschikking worden gesteld respectie-
velijk de desbetreffende werkzaamheden 
zijn uitgevoerd. Reclames met betrekking 
tot de verrichte werkzaamheden en/of het 
factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 7 
dagen na de verzenddatum van de stukken 
of informatie waarover Opdrachtgever re-
clameert, dan wel binnen 7 dagen na de 
ontdekking van het gebrek indien Op-
drachtgever aantoont dat hij het gebrek 
redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, 
aan Opdrachtnemer te worden kenbaar 
gemaakt. 
15.2 Reclames als in het eerste lid be-
doeld, schorten de betalingsverplichtingen 
van Opdrachtgever niet op. 
15.3 Indien vast komt te staan dat de 
klacht ongegrond is, komen alle kosten 
daardoor ontstaan, daaronder inbegrepen 
onderzoekskosten aan de zijde van de Op-
drachtnemer voor rekening van de Op-
drachtgever. 
15.4 Ingeval van een terecht uitgebrachte 
reclame heeft Opdrachtnemer de keuze 
tussen aanpassing van het in rekening ge-
brachte honorarium, het kosteloos verbe-
teren of opnieuw verrichten van de afge-
keurde werkzaamheden of het geheel of 
gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de 
Opdracht tegen een restitutie naar even-
redigheid van door Opdrachtgever reeds 
betaald honorarium. 
 
Artikel 16 - Aansprakelijkheid 
16.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamhe-
den naar beste kunnen verrichten en daar-
bij de zorgvuldigheid in acht nemen die 
van Opdrachtnemer kan worden verwacht. 
Indien Opdrachtgever aantoont dat hij 
schade heeft geleden door een fout van 
Opdrachtnemer die bij zorgvuldig hande-
len zou zijn vermeden, dan wel schade 
door een onrechtmatige daad van Op-
drachtnemer, is Opdrachtnemer voor die 
schade slechts aansprakelijk voor schade 
die het rechtstreekse gevolg is van een 
toerekenbare tekortkoming in de uitvoe-
ring van de Overeenkomst.  
16.2 De aansprakelijkheid van Opdracht-
nemer beperkt tot maximaal het bedrag 
van het voor de uitvoering van de Over-
eenkomst in rekening gebrachte honora-
rium, althans dat deel van het honorarium 
waarop de aansprakelijkheid betrekking 
heeft. 
16.3 Eventuele aansprakelijkheid van Op-
drachtnemer is in ieder geval steeds be-
perkt tot het bedrag dat volgens de aan-
sprakelijkheidsverzekeraar van Opdracht-
nemer voor het betreffende geval wordt 
uitgekeerd.  
16.4 De aansprakelijkheid van Opdracht-
nemer wegens toerekenbare tekortko-
ming in de nakoming van de overeen-
komst ontstaat slechts indien Opdrachtge-
ver onverwijld en deugdelijk schriftelijk in 
gebreke stelt, stellende daarbij een rede-
lijke termijn ter zuivering van de tekortko-
ming, en Opdrachtnemer ook na die ter-
mijn toerekenbaar in de nakoming van de 
verplichtingen tekort blijft schieten. 
16.5 Voor alle indirecte schade, daaronder 
begrepen gevolgschade, gederfde winst, 
gemiste besparingen en schade door be-
drijfsstagnatie, op enigerlei wijze verband 
houdend met dan wel veroorzaakt door 
een fout in de uitvoering van de werk-
zaamheden door Opdrachtnemer, is Op-
drachtnemer nimmer aansprakelijk. 
16.6 Opdrachtnemer is evenwel niet aan-
sprakelijk voor: 

- bij Opdrachtgever of derden ontstane 
schade die het gevolg is van de verstrek-
king van onjuiste of onvolledige gegevens 
of informatie door Opdrachtgever aan Op-
drachtnemer of anderszins het gevolg is 
van een handelen of nalaten van Op-
drachtgever; 
- schade, veroorzaakt door het niet deug-
delijk functioneren van door hem bij de 
uitvoering van de opdracht gebruikte ap-
paratuur, software, gegevensbestanden, 
registers of andere zaken, evenals schade 
veroorzaakt door computervirussen en het 
onderscheppen van audio- en/of data-
transmissies. 
- bij Opdrachtgever of derden ontstane 
schade die het gevolg is van een handelen 
of nalaten van hulppersonen, die door Op-
drachtgever dan wel Opdrachtnemer inge-
schakeld zijn, ook indien deze werkzaam 
zijn bij een met Opdrachtnemer verbon-
den organisatie. 
16.7 Een vordering tot vergoeding van 
schade dient uiterlijk binnen dertig dagen 
nadat Opdrachtgever de schade heeft ont-
dekt of redelijkerwijze had kunnen ontdek-
ken bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, 
bij gebreke waarvan het recht op schade-
vergoeding vervalt. 
16.8 Opdrachtgever is gehouden Op-
drachtnemer schadeloos te houden en te 
vrijwaren voor alle aanspraken van derden 
- daaronder mede begrepen aandeelhou-
ders, bestuurders, commissarissen en per-
soneel van Opdrachtgever alsmede geli-
eerde rechtspersonen en ondernemingen 
en anderen die bij de organisatie van Op-
drachtgever betrokken zijn - die voort-
vloeien uit of verband houden met de 
werkzaamheden van Opdrachtnemer ten 
behoeve van Opdrachtgever, de kosten 
van rechtsbijstand daaronder begrepen, 
behoudens voor zover deze aanspraken 
het gevolg zijn van opzet of grove schuld 
van Opdrachtnemer. 
16.9 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtne-
mer in het bijzonder tegen vorderingen 
van derden wegens schade die veroor-
zaakt is doordat Opdrachtgever aan Op-
drachtnemer onjuiste of onvolledige infor-
matie heeft verstrekt. 
16.10 Opdrachtnemer heeft te allen tijde 
het recht, indien en voor zover mogelijk, 
de schade van Opdrachtgever ongedaan te 
maken of te beperken, waarbij Opdracht-
gever hem alle mogelijke medewerking 
dient te verlenen. 
16.11 Opdrachtgever is, indien hij over-
weegt Opdrachtnemer aansprakelijk te 
stellen tot vergoeding van schade, ver-
plicht daarover met Opdrachtnemer in 
overleg te treden, alvorens hij tot aanspra-
kelijkstelling overgaat. 
16.12 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk 
voor beschadiging of teniet gaan van be-
scheiden tijdens vervoer of tijdens verzen-
ding per post, ongeacht of het vervoer of 
de verzending geschiedt door of namens 
Opdrachtgever, Opdrachtnemer of der-
den. Opdrachtgever en Opdrachtnemer 
zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor 
schade ten gevolge van het gebruik van 
elektronische middelen van communica-
tie, waaronder – maar niet beperkt tot – 
schade ten gevolge van niet aflevering of 
vertraging bij aflevering van elektronische 
communicatie door derden, overbrenging 
van virussen of het niet of niet goed func-
tioneren van het telecommunicatienet-
werk, behoudens voor zover schade het 
gevolg is van opzet of grove schuld. 
 
Artikel 17 - Vervaltermijn 
17.1 Voor zover in deze Algemene voor-
waarden niet anders is bepaald, vervallen 
vorderingsrechten van Opdrachtgever uit 
welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer 
in verband met het verrichten van werk-
zaamheden door Opdrachtnemer in ieder 
geval na dertig dagen na het moment 
waarop Opdrachtgever bekend werd of re-
delijkerwijs bekend kon zijn met het be-
staan van deze rechten. 
 
Artikel 18 - Rechts- en forumkeuze 
18.1 Op alle Overeenkomsten tussen Op-
drachtgever en Opdrachtnemer is uitslui-
tend het Nederlands recht van toepassing. 

18.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schrifte-
lijk anders overeenkomen, worden alle ge-
schillen die verband houden met Overeen-
komsten tussen Opdrachtgever en Op-
drachtnemer voorgelegd aan de bevoegde 
rechter in de plaats waar Opdrachtnemer 
gevestigd is. 
18.3 In afwijking van het voorgaande lid 
kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 
kiezen voor een andere wijze van geschil-
lenbeslechting. 
 
Artikel 19 - Wijzigingen 
19.1 Opdrachtnemer is steeds bevoegd 
deze Algemene voorwaarden te wijzigen. 
19.2 Wijzigingen zullen voor de Opdracht-
gever slechts verbindend worden, indien 
de gewijzigde Algemene voorwaarden zijn 
gedeponeerd bij een Kamer van Koophan-
del of bij de griffie van een arrondisse-
mentsrechtbank, alsmede de Opdrachtne-
mer de Opdrachtgever van de wijzigingen 
van de Algemene voorwaarden in kennis 
heeft gesteld en veertien dagen na dagte-
kening van deze kennisgeving zijn verstre-
ken, zonder dat de Opdrachtgever Op-
drachtnemer schriftelijk te kennen heeft 
gegeven met de wijzigingen niet in te 
stemmen. Deze Algemene voorwaarden 
zijn op 29 september 2016 gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel onder nummer 
65187857. 


