
ALGEMENE VOORWAARDEN 
Van toepassing op de opdrachten aan: Bureau Streefkerk 
bv, gevestigd te Ermelo, hierna te noemen 
opdrachtnemer; 
 
Artikel 1. Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
Opdrachtgever 
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan 
opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten 
van werkzaamheden. 
Werkzaamheden 
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die 
door opdrachtnemer uit andere hoofde direct verband 
houdend met de opdracht worden verricht dan wel behoren 
te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het 
woord. 
Artikel 2. Toepasselijkheid 
1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 

alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer 
binnen het kader van de uitvoering van de 
werkzaamheden worden aangegaan, behoudens 
wijzigingen in deze voorwaarden welke door 
opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te 
zijn bevestigd. 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van 
toepassing op alle overeenkomsten met 
opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden 
dienen te worden betrokken. 

3. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever 
komt voor de met opdrachtnemer aangegane 
overeenkomsten slechts werking toe voorzover die niet 
in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij 
twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig 
is, prevaleren de algemene voorwaarden van 
opdrachtnemer. 

Artikel 3. Offertes 
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn 

vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij 
anders aangegeven. Het aanvaarden van de offerte 
blijkt uit het ondertekenen van een 
opdrachtbevestiging of de offerte zelf.  

2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de 

overeenkomst met andere middelen te bewijzen. 
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, 

tenzij anders aangegeven. 
Artikel 4. Aanvang en duur van de overeenkomst 
1. De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het 

moment dat opdrachtgever de door opdrachtnemer 
uitgebrachte offerte  heeft aanvaard. 

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde 
tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende 
opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is 
aangegaan. 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst 
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste 

inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van 
goed vakmanschap uitvoeren. 

2. Opdrachtnemer heeft het recht, indien en voor zover 
een goede uitvoering van de overeenkomst dit 
vereist, bepaalde werkzaamheden, zonder 
kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten 
door derden. 

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle 
gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze 
noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever 
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 
overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden 
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de 
overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 
opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer 
het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op 
te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende 
extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de 
opdrachtgever in rekening te brengen. 

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van 
welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan 
van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of 
onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of 
onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. 

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in 
fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de 
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende 
fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de 
resultaten van de daaraan voorafgaande fase 
schriftelijk heeft goedgekeurd. 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst 
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst 

blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het 
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden 
te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in 
onderling overleg de overeenkomst 
dienovereenkomstig aanpassen. 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst 
wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van 
voltooiing van de uitvoering daardoor worden 

beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo 
spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst 
financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, 
zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover 
tevoren inlichten. 

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal 
opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de 
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een 
overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

5. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen 
meerkosten in rekening kunnen brengen indien de 
wijziging of aanvulling het gevolg is van 
omstandigheden die aan haar kunnen worden 
toegerekend. 

Artikel 7. Geheimhouding en exclusiviteit 
1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de 

wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde 
gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover 
derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn 
betrokken. Deze geheimhouding betreft alle 
informatie van vertrouwelijke aard die hem door 
opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door 
verwerking daarvan verkregen resultaten. 

2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking 
verkregen gegevens, mits die gegevens niet te 
herleiden zijn  tot individuele opdrachtgevers, aan te 
wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. 

3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is 
opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem 
door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan 
te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd 
verkregen. 

Artikel 8. Intellectuele eigendom 
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met 

betrekking tot producten van de geest welke hij 
gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de 
uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, 
voorzover op die producten in juridische zin rechten 
kunnen bestaan of worden gevestigd. 

2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die 
producten, waaronder begrepen computer-
programma's, systeemontwerpen, werkwijzen, 
adviezen (model) contracten en andere 
geestesproducten al dan niet met inschakeling van 

derden, zonder voorafgaande toestemming van 
opdrachtnemer, te verveelvoudigen, te openbaren of 
te exploiteren.  

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen 
van die producten aan derden ter hand te stellen, 
anders dan ter  inwinning van een deskundig oordeel 
omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer. 

4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door 
de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen 
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, 
voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter 
kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 9. Overmacht 
1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de 

overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan 
nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare 
oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet 
beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken 
binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen 
opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer 
alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze 



 

na te komen.  
2. Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te 

beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) 
nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer 
haar verbintenis had moeten nakomen. 

3. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de 
overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen 
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar 
verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds 
uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te 
factureren en is de opdrachtgever gehouden deze 
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk 
contract. 

Artikel 10. Honorarium 
1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de 

werkzaamheden en tussentijds het recht de 

uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot 
op het moment dat opdrachtgever een naar 
redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de 
te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan 
opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft 
gesteld. 

2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet 
afhankelijk van de uitkomst van de verleende 
opdracht en wordt berekend met inachtneming van 
de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is 
verschuldigd naar mate door opdrachtnemer 
werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn 
verricht. 

3. In daartoe aanleiding gevende gevallen kan gelet op 
aard en omvang van de advieswerkzaamheden door 
de opdrachtnemer van de gebruikelijke tarieven 
worden afgeweken.  

4. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig 
vermeerderd met voorschotten en declaraties van 
ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel 
verschuldigde omzetbelasting, per maand, per 
kwartaal, per jaar of na volbrenging van de 
werkzaamheden, aan opdrachtgever in rekening 
gebracht. 

Artikel 11. Betaling 
1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever 

dient te geschieden binnen 14 dagen na de 
factuurdatum in euro, op een door opdrachtnemer aan 
te geven wijze en voorzover de betaling betrekking 
heeft op werkzaamheden zonder enig recht op korting 
of schuldvergelijking.  

2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor 
genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader 
overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van 
rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, 
zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het 
recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke 
rente in rekening te brengen tot aan de datum van 
algehele voldoening, een en ander onverminderd de 
verdere rechten welke opdrachtnemer heeft. 

3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of 
buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn 
voor rekening van opdrachtgever. Staffel met 
betrekking tot te rekenen percentages aan 
incassokosten over de hoofdsom:  

 Vordering tot en met EUR 2.500,- 15 % (minimum 
van EUR 40,-) 

 Vordering over de volgende EUR 2.500,- 10% 

 Vordering over de volgende EUR 5.000,- 5% 
 Vordering over de volgende EUR 190.000,- 1% 
 Over het meerdere 0,5% (maximum van EUR 

6.775,-) 

4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn 
opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten 
behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn 
verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van 
het factuurbedrag. 

Artikel 12. Klachttermijnen 
1. Een klacht met betrekking tot de verrichte 

werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient 
schriftelijk binnen 10 dagen na de verzenddatum van 
de stukken of informatie waarover opdrachtgever 
reclameert, dan wel binnen 10 dagen na de 

ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever 
aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder 
kon ontdekken, aan opdrachtnemer worden kenbaar 
gemaakt. 

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

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen 
dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal 
opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de 
grenzen van artikel 13. 

Artikel 13. Aansprakelijkheid 
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor 
enige schade dan in het geval van haar 
aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en 
voorzover de verzekeraar in voorkomend geval tot 

uitkering overgaat. 
2. Buiten de in lid 1. bedoelde gevallen is de 

aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de 
schadeveroorzakende prestatie in rekening is 
gebracht, of, indien het een duurovereenkomst 
betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 
maanden.  

3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle 
aanspraken van derden welke direct of indirect, 
middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de 
overeenkomst samenhangen. 

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen 
van de aansprakelijkheid gelden niet indien de 
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 
opdrachtnemer of haar ondergeschikten. 

5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor 
gevolgschade. 

6. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk worden gesteld 
indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter 
zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks 
zijn verzekeringsmaatschappij danwel die van een 
derde aan te spreken. 

Artikel 14. Opzegging 
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde 

de overeenkomst opzeggen. Partijen dienen in dat 
geval een opzegtermijn van tenminste 2 maanden in 
acht te nemen. 

2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te 
worden medegedeeld. 

3. Indien en voorzover opdrachtnemer de overeenkomst 
door opzegging beëindigt, is hij gehouden 
opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke 
redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al 
datgene te doen wat de omstandigheden in het belang 
van de wederpartij eisen. 

Artikel 15. Opschorting 
Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn 
verplichtingen op te schorten. waaronder begrepen de 
afgifte van bescheiden of andere zaken aan 
opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle 
opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn 
voldaan. 
Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden 

van toepassing zijn, is het Nederlands recht van 
toepassing. 

2. Alle geschillen die verband houden met 
overeenkomsten tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van 
toepassing zijn en welke niet tot de competentie van 
de kantonrechter behoren, worden beslecht door de 
bevoegde rechter in het arrondissement waarin 
opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het 
geschillen betreft die geen betrekking hebben op het 
bedrijf of beroep van de opdrachtgever. 

Artikel 17. Wijziging en vindplaats van de 
voorwaarden 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de 
Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 
08104446. Van toepassing is steeds de laatst 
gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde 
van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.  



 

 


