Algemene voorwaarden Advies bij Arbeid B.V.
Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert Advies bij Arbeid B.V.
kantoorhoudend te Dordrecht en ingeschreven bij de KvK Rotterdam onder nummer: 24389685 de
volgende algemene leveringsvoorwaarden:

Artikel 1

Algemeen

Opdrachtgever: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon waarvan een gezamenlijke opdracht
of een eenzijdige opdracht wordt verkregen.
Opdrachtnemer: Advies bij Arbeid B.V.
Opdracht: Ieder verzoek om werkzaamheden te verrichten, waaronder een deelopdracht,
vervolgopdracht, aanbieding, offerte en overeenkomst.
Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend
aanvaard en uitgevoerd door Advies bij Arbeid B.V. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden
zijn mede gemaakt ten behoeve van de aandeelhouders/ bestuurders en werknemers van alsmede al
de door de opdrachtnemer ingeschakelde derden c.q. hulppersonen.
Artikel 2
§

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Opdracht tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer.

§

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en
schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

§

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

§

Indien Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever de factuur adresseert aan een ander
dan Opdrachtgever, blijft Opdrachtgever ook aansprakelijk voor de voldoening van de
factuur van Opdrachtnemer.

§

Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of
vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig
van toepassing.

§

Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht worden genomen.
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Artikel 3
§

Uitvoering van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of de
strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd dan wel
voor bepaalde werkzaamheden is aangegaan.

§

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en
opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen.
De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan
opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de
overeenkomst juist en volledig weer te geven.

§

Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
Bijvoorbeeld per e-mail of tekstbericht.

§

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, binnen een redelijke termijn aan
Opdrachtnemer worden verstrekt.

§

Opdrachtnemer mag haar verplichtingen uit de overeenkomst jegens Opdrachtgever
opschorten zodra Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

Artikel 4
§

Betaling

Betaling van de factuur dient zonder verrekening te geschieden binnen 20 werkdagen na de
factuurdatum. Bezwaren tegen de factuur dienen binnen voornoemde periode door
Opdrachtnemer kenbaar te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht
ingestemd te hebben met de factuur. Bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

§

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van drie weken na
de factuurdatum, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan
de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend
vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van volledige betaling.
Tevens komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd
op tenminste 15% van het te incasseren bedrag, te vermeerderen met BTW. Indien
Opdrachtgever hogere kosten dan genoemde 15% heeft gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele
gemaakte redelijke gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van
Opdrachtgever.
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§

Opdrachtgever is eerst bevrijd van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer en niet langer
in verzuim zodra Opdrachtnemer volledige betaling, inclusief hetgeen is bepaald onder
voornoemd lid 2, heeft ontvangen.

§

Opdrachtnemer mag van Opdrachtgever een redelijke voorschotbetaling verlangen.

Artikel 5
§

Overmacht

Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen niet of niet-tijdig of niet-volledig kan nakomen als
gevolg van een niet aan hem toe te rekenen oorzaak worden die verplichtingen opgeschort
tot op het moment dat Opdrachtnemer weer in staat is de Opdracht op de overeengekomen
wijze te verrichten.

§

Indien Opdrachtnemer binnen een termijn van 60 dagen niet in staat blijkt zijn
verplichtingen jegens Opdrachtgever na te komen, hebben zowel Opdrachtnemer als
Opdrachtgever het recht de Opdracht en/of de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding
te beëindigen, zonder dat Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever gehouden is tot betaling
van enige (schade)vergoeding.

§

Indien Opdrachtnemer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen
heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Opdrachtnemer
gerechtigd het al (af)geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is
Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst
betrof.

Artikel 6
§

Aansprakelijkheid & Privacy

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, veroorzaakt doordat
Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid redelijkerwijs kenbaar behoorde te zijn
voor Opdrachtnemer.

§

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, waaronder
begrepen aanspraken van degene(n) ten behoeve van wie Opdrachtgever een Opdracht aan
Opdrachtnemer heeft verstrekt.

§

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht voor
zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van de
zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen
in het kader van de Opdracht mag worden vertrouwd.
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§

Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval uit hoofde van de door Opdrachtnemer beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

•

Op Advies bij Arbeid B.V. berust een inspanningsverplichting, zoals die van haar na alle
redelijkheid verwacht mag worden voor de door haar geaccepteerde werkzaamheden en
Diensten.

•

Advies bij Arbeid B.V. zal de grootste zorgvuldigheid in acht nemen met betrekking tot de
aan haar ter beschikking gestelde informatie. Deze zullen enkel en alleen worden gebruikt
voor Diensten te verrichten door Advies bij Arbeid B.V.

•

Na volledige afwikkeling van de opgedragen werkzaamheden zal Advies bij Arbeid B.V. de
onderliggende stukken gedurende twee jaar bewaren en inzichtelijk houden na het
beëindigen van de opdracht of relatie, danwel langer indien de wettelijke termijnen dit
vereisen.

•

Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle daaruit
voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 7

Eigendomsvoorbehoud

Advies bij Arbeid B.V. behoudt het eigendomsrecht van de door haar beschikking gestelde zaken
zoals werkmethoden, organisatiemodellen, software en dergelijke.
Artikel 8

Geheimhouding

Opdrachtgever en Opdrachtnemer 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 expliciet is medegedeeld of als dit voortvloeit uit
de aard van de informatie.
Artikel 9
§

Intellectueel eigendom

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 opdracht van
opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

§

Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen
computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en
andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al
dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
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§

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.

Artikel 10

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van
toepassing. De relatief competente rechter op basis van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is
bevoegd kennis te nemen van een geschil.
In afwijking van het voorgaande, zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan
een college voor geschillen voor te leggen

Dordrecht 25 mei 2018
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