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Algemene Voorwaarden Zakelijk 
 

1 Algemeen 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen van en overeenkomsten met 

Annemiek de Crom Voorlichting & Advies, gevestigd aan de Debussystraat 19 te 3816 VN 
Amersfoort, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32134147, hierna 
te noemen “Opdrachtnemer”, voor zover deze aanbiedingen zijn uitgebracht aan en/of 
deze overeenkomsten zijn afgesloten met een rechtspersoon of (natuurlijke) persoon, 
handelend in de uitvoering van zijn beroep of bedrijf. 

2. Bij eventuele onderlinge tegenspraak tussen de overeenkomst en deze voorwaarden, 
prevaleert de inhoud van de overeenkomst. 

3. Afwijkingen en aanvullingen op de overeenkomst of deze voorwaarden gelden uitsluitend 
wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

2 Informatieplicht Opdrachtgever 
1. Om Opdrachtnemer in staat te stellen de opdracht uit te voeren zal Opdrachtgever tijdig 

de nodige (schriftelijke) informatie aan Opdrachtnemer verstrekken. 
2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte informatie. 

 

3 Derden 
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door Opdrachtgever 
geschiedt uitsluitend in onderling overleg. 

 

4 Prijzen en tarieven 
1. Prijzen en tarieven zijn vast of op nacalculatiebasis. 
2. In de offerte is aangegeven of reisuren, reis- en verblijfkosten en andere 

opdrachtgebonden kosten separaat worden doorbelast. 
3. Opdrachtnemer is gerechtigd eenmaal per jaar zijn (overeengekomen) prijzen en 

tarieven aan te passen aan het gestegen kosten- en prijspeil. 
4. Prijzen zijn in Euro en exclusief BTW. 

 

5 Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk 
Opdrachtgever aanvaardt dat de prijs en de tijdsplanning van de opdracht kunnen worden 
beïnvloed indien tussentijds wordt overeengekomen de aanpak, werkwijze of omvang van 
de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. 
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6 Betalingsvoorwaarden 
1. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. 
2. Bij duurovereenkomsten geschiedt facturering op maandelijkse basis op grond 

van geleverde diensten en/of naar evenredigheid van de doorlooptijd van het 
overeengekomen traject.   

3. Indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn 
betalingsverplichtingen is Opdrachtnemer gerechtigd om de werkzaamheden 
op te schorten. 

4. Het eventuele recht van Opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op 
Opdrachtnemer te verrekenen wordt uitgesloten. 

5. Indien Opdrachtgever in verzuim blijft met betalen is Opdrachtnemer gerechtigd de 
wettelijk bepaalde buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 

 

7 Ontbinding 
Onverminderd de wettelijke rechten van partijen de overeenkomst te ontbinden heeft iedere 
partij het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te 
ontbinden ingeval van faillissement, surseance van betaling of staken van de 
bedrijfsvoering van de andere partij, onverminderd zijn overige rechten waaronder het recht 
op schadevergoeding. 
 

8 Intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid 
1. Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Opdrachtnemer of de betreffende 

toeleverancier van Opdrachtnemer de auteursrechten, alsmede alle eventuele, overige 
intellectuele rechten op de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, 
tekeningen, methoden en offertes. 

2. Het gebruik ervan door Opdrachtgever is beperkt tot het gebruiksrecht binnen de eigen 
organisatie van Opdrachtgever, aangevuld met de beperkingen zoals eventueel 
omschreven in de overeenkomst. Het gebruiksrecht is niet-exclusief en niet-
overdraagbaar. 

3. Partijen zullen alle over elkaar verkregen informatie geheimhouden, indien de 
vertrouwelijke aard ervan in redelijkheid mag worden aangenomen. Partijen zullen hun 
personeel en voor hen werkende derden de bedoelde informatie bekendmaken voor 
zover dat voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. 

4. Van de in het derde lid bedoelde verplichting is uitgesloten informatie uit het publieke 
domein of informatie die de betreffende partij van derden heeft verkregen. 

 

9 Levertijd en oplevering 
1. De overeengekomen levertijd is uitsluitend een fatale termijn indien dit tussen partijen 

uitdrukkelijk is overeengekomen. 
2. Opdrachtnemer zal zich inspannen het werk naar beste kunnen uit te voeren. Er is 

slechts sprake van resultaatsverplichting wanneer dat uitdrukkelijk is overeengekomen. 
In dat geval zijn de bepalingen uit lid 3 tot en met 5 van toepassing. 

3. Een werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer Opdrachtnemer aan 
Opdrachtgever de voltooiing van het werk heeft meegedeeld en deze het werk heeft 
goedgekeurd of geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen. 

4. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling van voltooiing van 
het werk schriftelijk gemotiveerd aan Opdrachtnemer heeft laten weten waarom 
goedkeuring wordt onthouden, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd. 

5. Kleine gebreken die de ingebruikname van het werk als zodanig niet 
verhinderen kunnen goedkeuring door Opdrachtgever niet in de weg staan. 
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10 Verzekering en aansprakelijkheid 
1. Opdrachtnemer is pas in verzuim na ingebrekestelling stellende een redelijke termijn. 
2. Opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een 

aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) aanhouden. 
3. Opdrachtnemer is aansprakelijk tot het bedrag dat de beroeps- en/of 

bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering in het voorkomende geval uitkeert. 
4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in 

verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet 
aan Opdrachtnemer toerekenbaar is of niet voor risico van Opdrachtnemer behoort te 
komen. 

5. Indien de verzekeraar niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in elk geval 
beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag van het honorarium dat 
Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft 
ontvangen, bij duurovereenkomsten tot maximaal het ontvangen honorarium over de 
laatste drie maanden, gerekend vanaf de eerste dag van het verzuim. 

6. Tot directe schade worden niet gerekend winstderving, derving van inkomsten 
en andere gevolgschade. 

 

11 Toepasselijk recht 
1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst of de uitvoering daarvan zullen 

worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de 
vestigingsplaats van Opdrachtnemer tenzij de Wet dwingend anders voorschrijft. 

 
 
 

Amersfoort, 21 januari  2021 


