Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan CvanG, gevestigd te Beek
(Montferland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71532005, hierna te
noemen opdrachtnemer.
A. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.

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

2.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door
opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste
zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de
opdrachtbevestiging

B. Toepasselijkheid
1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer
binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.
Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk
te worden bevestigd.

2.

De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de
opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

C. Aanvang en duur van de overeenkomst
1.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de opdracht
aanvaardt.

2.

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeenkomen.

D. Gegevens opdrachtgever
1.

Op de opdrachtgever rust de verplichting aan de opdrachtnemer tijdig, volledig en op de
juiste wijze alle gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke benodigd zijn
voor de uitvoering van de opdracht.

2. Stelt de opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de
uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende
extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.
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E. Uitvoering opdracht
1.

De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd en voert
de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit.

2.

Opdrachten aan opdrachtnemer leiden tot een inspanningsverplichting, niet tot een
resultaatverplichting.

3.

Indien dit voor een goede uitvoering van een opdracht noodzakelijk of bevorderlijk is, is
opdrachtnemer gerechtigd derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen.
Opdrachtnemer zal de opdrachtgever vooraf over de inschakeling van deze derden
informeren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze
derden.

F. Geheimhouding
1.

Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van hun overeenkomst of uit andere bron hebben verkregen.

2.

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde
dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

G. Honorarium
1.

Op de offerte staat de overeengekomen prijs van de gekozen dienst dan wel het gebruikelijke
uurtarief van dienstverlener met een geschat aantal uren vermeld. Bijkomende kosten zoals
eventuele reiskosten zullen apart worden vermeld.

2.

Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van
werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van
dienstverlener.

3.

Tenzij door opdrachtnemer anders is vermeld of aanvaard, declareert opdrachtnemer de
kosten van haar dienstverlening maandelijks of naar evenredigheid van de werkzaamheden.

H. Betaling
1.

Betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen
na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op een door
opdrachtnemer aan te geven bankrekening.

2.

Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de
nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en wettelijke
rente verschuldigd.
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3.

Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de
vordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de
vorderingen van dienstverlener op de klant onmiddellijk opeisbaar.

I. Opzegging
1.

Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde tussentijds
opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

2.

Opzeggingen dienen schriftelijk aan wederpartij te worden meegedeeld.

3.

Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd, is de opdrachtgever gehouden tot betaling
van de declaraties en kosten voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden en kosten die
voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden. Deze betalingsverplichtingen
van opdrachtgever worden op het moment van beëindiging van de opdracht direct en
volledig opeisbaar.

J. Reclames

1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient

schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de factuur, de stukken of de informatie
waarover opdrachtgever reclameert schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden kenbaar
gemaakt.

2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever
niet op.
3.

In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de opdrachtgever de keuze tussen
aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, of het kosteloos verbeteren en/of opnieuw
verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.

K. Intellectuele eigendom
1.

De door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever uitgebrachte adviezen en anderszins
verrichte werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen of door de
opdrachtnemer schriftelijk bevestigd, uitsluitend bedoeld ten behoeve van de opdrachtgever
zelf. Alle rechten van intellectuele eigendom van deze adviezen of andersoortige uitkomsten
van de werkzaamheden van de opdrachtnemer komen uitsluitend aan de opdrachtnemer toe.

2.

Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden deze adviezen, of andersoortige uitkomsten
van de werkzaamheden van de opdrachtnemer te gebruiken voor derden, of derden daarvan
direct of indirect te doen profiteren.
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L. Aansprakelijkheid
1.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het
gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door
opdrachtgever aan opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten
van de opdrachtgever.

2.

Voor alle directe schade, verband houdend met de uitvoering van de opdracht, is de
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot de hoogte van de laatste factuur, of
indien het een enkele opdracht betreft, de hoogte van het bedrag van de desbetreffende
opdracht.

3.

Indien er sprake is van een schadeclaim dan zijn deze voor de opdrachtnemer afgedekt door
een verzekeraar. In geen geval is de aansprakelijkheid hoger dan hetgeen in het
desbetreffende geval onder de verzekering van opdrachtnemer wordt uitgekeerd.

4.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit fouten in door
opdrachtnemer gebruikte software of computerprogrammatuur, of voor schade ontstaan door
(technische) storingen en/of het niet, of niet goed functioneren van (elektronische en/of data)
verbindingen of de kwaliteit hiervan, ongeacht of deze door opdrachtnemer of door derden
gerealiseerd worden.

M. Opschortingsrecht
1.

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

2.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever die is veroorzaakt door de
opschorting vertraagde afhandeling van werkzaamheden.

N. Toepasselijk recht en geschillen
1.

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

2.

Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de
opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de
competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter van
de vestigingsplaats van de opdrachtnemer.

3.

In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer kiezen voor
een andere wijze om de geschillen op te lossen.
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