Algemene voorwaarden Voorsprong B.V., juni 2018

Artikel 1. Toepasselijkheid, totstandkoming, duur en uitvoering overeenkomst.
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen en overeenkomsten,
alsmede op elke vorm van dienstverlening of te verrichten werkzaamheden in de ruimste zin van het woord, voor zover
van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en in schriftelijke vorm is afgeweken.
1.2
Een verzoek tot dienstverlening of het verrichten van werkzaamheden kan door de opdrachtgever zowel
mondeling als schriftelijk worden gedaan. Een dergelijk verzoek is niet bindend voor opdrachtnemer.
1.3
De overeenkomst tot het verrichten van de gevraagde diensten komt tot stand wanneer een exemplaar van de
offerte of overeenkomst binnen de geldigheidsduur van de offerte of overeenkomst door opdrachtnemer is ontvangen
en door beide partijen voor akkoord is ondertekend. De overeenkomst komt eerder tot stand wanneer opdrachtnemer
reeds begonnen is met de uitvoering van werkzaamheden.
1.4
De periode waarvoor de overeenkomst is aangegaan is definitief, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen in door beide partijen ondertekende offerte, overeenkomst. Partijen kunnen in overleg de
overeenkomst verlengen en een andere einddatum vaststellen.
1.5
Ingeval van verhindering door ziekte of anderszins wordt in onderling overleg bepaald of de werkzaamheden
vervallen, of op een ander tijdstip plaatsvinden. Een en ander zal terstond schriftelijk worden bevestigd door de
opdrachtgever.
1.6
Ingeval van tussentijdse opzegging door opdrachtgever heeft opdrachtnemer naast vergoeding van gemaakte
kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte
werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

Artikel 2. Algemene verplichtingen bij uitvoering.
2.1
De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat opdrachtnemer tijdig en in de door opdrachtnemer gewenste vorm
kan beschikken over alle informatie die nodig is om de werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren. De
opdrachtgever staat ervoor in dat de verstrekte gegevens en informatie juist en volledig is, ook als die van derden
afkomstig is. Onjuiste of onvolledige informatie, is voor risico van de opdrachtgever, de extra werkzaamheden of kosten
die daardoor nodig zijn komen voor zijn rekening.
2.2
Opdrachtnemer zal de opgedragen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten, zonder
daarmee een resultaatsverbintenis op zich te nemen.

Artikel 3. Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendomsrechten.
3.1
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere
partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3.2
De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de uit de opgedragen werkzaamheden
voortvloeiende resultaten, zoals brieven, adviezen, folders, ontwerpen, rapporten, onderzoeksresultaten, modellen en
schema’s, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande
toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
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3.3
De in lid 2 van dit artikel bedoelde resultaten zijn in beginsel alleen bestemd voor de opdrachtgever. Afgezien van die
gevallen waarin dat vanzelfsprekend voortvloeit uit de opgedragen werkzaamheden, is het verspreiden, openbaar maken,
verveelvoudigen of beschikbaar stellen aan derden van die resultaten slechts toegestaan wanneer opdrachtnemer
daartegen geen bezwaar heeft, in dat geval zal dat geheel voor risico van de opdrachtgever zijn.
3.4
Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere
doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden komt.

Artikel 4. Prijs en betaling.
4.1
Tenzij schriftelijk een vaste prijs voor de werkzaamheden is overeengekomen, worden de opgedragen
werkzaamheden verricht op basis van het in de offerte, overeenkomst vastgestelde uurtarief.
4.2
Opdrachtnemer is gerechtigd om het oorspronkelijk gehanteerde tarief te wijzigen wanneer gedurende de looptijd
van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de aard van de te verrichten werkzaamheden, of de opdracht verlengd
wordt. De opdrachtgever is steeds gehouden de aangepaste tarieven te voldoen.
4.3
Facturering vindt aan het einde van iedere kalendermaand plaats en geschiedt op basis van de afspraken in de door
partijen ondertekende offerte, overeenkomst. Wanneer bij het verlenen van de opdracht een vast aantal uren is
overeengekomen worden niet meer uren gefactureerd, indien partijen daarover vooraf geen nader overleg hebben gevoerd.
Opdrachtgever dient reclames omtrent de factuur schriftelijk binnen 10 dagen na factuurdatum in te dienen.
4.4
Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is niet
gerechtigd om enig bedrag met een factuur van opdrachtnemer te verrekenen of de betaling van een factuur op te
schorten. Wanneer de opdrachtgever niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting(en) heeft voldaan,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechten voor rekening van de opdrachtgever,
deze kosten worden begroot op tenminste 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 1.000,-.

Artikel 5. Aansprakelijkheid.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ondeugdelijkheid van de verrichte werkzaamheden, geleverde diensten of
adviezen, of de daardoor veroorzaakte schade, of voor schade verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst.
Opdrachtnemer draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en verliezen die opdrachtnemer veroorzaakt aan derden of
de opdrachtgever zelf. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor eventuele verbintenissen jegens derden die door
opdrachtnemer bij de opdrachtgever zijn aangegaan of welke op andere wijze voor opdrachtgever zijn ontstaan, al of niet
met de toestemming van opdrachtgever. De opdrachtgever is op grond van artikel 6:170 BW aansprakelijk voor allen die
onder zijn toezicht werken, derhalve ook voor opdrachtnemer. Opdrachtgever wordt geadviseerd zijn WA-verzekering ter
zake uit te breiden. In geen geval is opdrachtnemer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg en/of indirecte schade. Indien de
opdrachtgever in verband met het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden een fout heeft ontdekt of schade meent te
hebben geleden, dient hij dat terstond te melden aan opdrachtnemer. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen
van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld door opdrachtnemer.
De opdrachtnemer is aansprakelijk voor de afdracht van verschuldigde sociale premies en loonbelasting.

Artikel 6. Toepasselijk recht en slotbepaling.
6.1
Op alle verbintenissen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en op deze algemene voorwaarden is Nederlands
recht van toepassing.
6.2
Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op reeds gesloten overeenkomsten tenzij partijen
anders overeenkomen.
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