Algemene voorwaarden
Algemene Leveringsvoorwaarden vereniging van
krachten
Artikel 1. Algemeen
1. De overeenkomst wordt gevormd door de
onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met
de door opdrachtgever en opdrachtnemer
ondertekende opdrachtbevestiging.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere
aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
opdrachtnemer en een opdrachtgever, voor zover van
deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is
afgeweken. Eventuele algemene of andere
voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van
toepassing.
Artikel 2. Aanbieding en overeenkomst
1. Tenzij in het aanbod en/of de offerte schriftelijk
uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn alle
aanbiedingen vrijblijvend.
2. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de
informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De
opdrachtgever staat er voor in dat hij alle essentiële
informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de
opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking
van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd
is aangegaan.
4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden
alle prestaties van opdrachtnemer verricht op basis van
nacalculatie en een inspanningsverplichting.
5. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden. De
toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409
BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 3. Dienstverlening
1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn
werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in
acht.
2. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever die
door opdrachtnemer niet konden worden voorzien en
meerwerk veroorzaken, zullen door de opdrachtgever
aan opdrachtnemer worden voldaan conform het in de
overeenkomst afgesproken tarief. Opdrachtgever
aanvaardt dat het tijdstip van de voltooiing van de
dienstverlening daardoor kan worden beïnvloed.
3. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de
voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is
overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient
opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te
stellen.
Artikel 4. Medewerking opdrachtgever
1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd,
alle relevante informatie verstrekken aan
opdrachtnemer die hij nodig heeft voor een correcte
uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht.
2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen
opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet
overeenkomstig de gemaakte afspraken door de
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien de
opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn

(informatie) verplichtingen heeft voldaan, is
opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting
van de uitvoering van de overeenkomst.
3. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel
mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt
opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn eigen
organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de
opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er
zorg voor te dragen dat zijn personeel over de juiste
vaardigheden en ervaring beschikt om de
werkzaamheden te kunnen verrichten.
4. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet
behoorlijk ter beschikking stellen van personeel,
verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door
opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor
opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening
van opdrachtgever.
Artikel 5. Geheimhouding
Opdrachtgever en opdrachtnemer staan er voor in dat
alle in het kader van de overeenkomst van de andere
partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard,
vertrouwelijk behandeld zal worden. Informatie zal in
ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien
deze door opdrachtgever of opdrachtnemer als zodanig
is aangeduid of indien de wederpartij redelijkerwijze de
vertrouwelijkheid van de informatie moest begrijpen.
Artikel 6. Intellectueel eigendom
Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en
bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van
de Auteurswet en andere intellectuele wet- en
regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de
uitvoering van een overeenko mst aan zijn zijde
toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te
gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke
informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden
wordt gebracht.
Artikel 7. Prijs en betaling
1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en
eventuele andere van overheidswege op te leggen
heffingen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor
om éénmaal per jaar op 1 januari de tarieven te
herzien. Een wijziging van de tarieven per 1 januari van
een jaar zal steeds uiterlijk in de maand november,
voorafgaande aan het nieuwe jaar, aan Opdrachtgever
kenbaar worden gemaakt.
2. Verschuldigde bedragen dienen door Opdrachtgever
te worden betaald binnen veertien (14) dagen na
factuurdatum.
3. In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement,
toelating van opdrachtgever tot de wettelijke
schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance
van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van
opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar.
4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening
van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde.
5. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is
in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van de
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden
berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse

incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de
berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.
6. Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid
verlangen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer de
uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.
Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van
opdrachtnemer gevolg wordt gegeven is
opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van alle
overeenkomsten met de opdrachtgever op te schorten
of te weigeren zonder zelf tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van
zijn andere rechten uit deze overeenkomst of de wet.
Artikel 8. Reclames en onderzoek
1. Klachten met betrekking tot de verrichte
werkzaamheden dan wel met betrekking tot het
factuurbedrag dienen door de opdrachtgever uiterlijk
binnen twee weken na voltooiing van de
werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan
opdrachtnemer, bij gebreke waarvan elke aanspraak
jegens opdrachtnemer vervalt.
2. Klachten als bedoeld in het eerste lid, schorten de
betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade,
van welke aard dan ook, ontstaan doordat
opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de
opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige
gegevens.
2. Op eventueel in te zetten hulpmiddelen van derde
partijen zijn de voorwaarden (bijv. garantie) van deze
derde partijen van toepassing. Opdrachtnemer kan
hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.
3. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor
enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
opdrachtnemer beperkt tot maximaal het
declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het
bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder
geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van
zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor
directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend
verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van
deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten
gemaakt om de gebrekkige prestatie van
opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer
toegerekend kunnen worden en redelijke kosten,
gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor
zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op
schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de
schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan
schriftelijk bij opdrachtnemer meldt.
Artikel 10. Vrijwaring derden
1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor

mogelijke aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en
waarvan de oorzaak aan andere dan aan
opdrachtnemer toerekenbaar is.
2. Opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer
zowel in als buiten rechte bij te staan indien
opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het
eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te
doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Indien opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van
adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.
Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer
en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor
rekening en risico van de opdrachtgever.
Artikel 11. Beëindiging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde
tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming
van een redelijke termijn.
2. Ingeval één van beide partijen in staat van
faillissement geraakt, surseance van betaling
aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere
partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming
van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
3. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtnemer, heeft
opdrachtgever recht op medewerking van
opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht van
nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien
de overdracht van de werkzaamheden voor
opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt,
worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
4. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen wegens
opzegging als bedoeld in dit artikel nimmer tot enige
schadevergoeding zijn gehouden. De tot het moment
van beëindiging reeds verrichte en nog te verrichten
werkzaamheden zullen conform de gemaakte
afspraken worden vergoed.
Artikel 12. Vervaltermijn
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen,
bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en
verweren van opdrachtgever jegens opdrachtnemer
één jaar.
Artikel 13. Overmacht
Geen van beide partijen is gehouden tot het nakomen
van enige verplichting indien deze partij daartoe
verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder
overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare
tekortkoming van toeleveranciers van opdrachtnemer.
Artikel 14. Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst is
Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige
overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen
ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter van de woonplaats van
opdrachtnemer.
3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen
nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te beslechten.

