Algemene Voorwaarden
Opgesteld te Lekkerkerk, 17 september 2015

1 Algemeen
1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: Joep-I, de
ondernemer die deze voorwaarden hanteert en geregistreerd staat bij de KVK onder nummer
24308236. Deze leveringsvoorwaarden zijn bij KVK Rotterdam gedeponeerd. Alleen de meest
recente versie van deze leveringsvoorwaarden is geldig. Opdrachtgever: De contractuele
wederpartij die een overeenkomst aangaat met de Opdrachtnemer.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, produkten en
werkzaamheden van de Opdrachtnemer.
1.3 Opdrachtnemer wijst de toepassing van eventuele algemene voorwaarden van de
Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2 Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer schriftelijk, dan wel per e-mail
bevestiging stuurt van de opdracht van Opdrachtgever en Opdrachtgever akkoord gaat met de
aanbieding(en) of voorstel(len).
2.2 Alle aanbiedingen van de Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen
gekomen.
2.3 Aanbiedingen en oﬀertes gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.
2.4 Als de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer omschrijving, gegevens, tekeningen, voorbeelden
en dergelijke verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid en zal hij zijn
aanbieding hierop baseren.

3 Honorarium
3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en
voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen)
voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

3.2 In de prijs zijn niet meebegrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en
voorschotten.
3.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om in overleg met Opdrachtgever de aanbieding aan te passen
als de omschrijving, wensen en eisen aan het project worden veranderd.
3.4 Opdrachtnemer is gerechtigd om in overleg met Opdrachtgever de aanbieding aan te passen
mocht de opdracht gedurende de uitvoer toch groter en complexer te zijn dan eerst voorgesteld.
Een verzoek om aanpassing zal in een zo vroeg mogelijk stadium met Opdrachtgever worden
overlegd.
3.5 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
3.6 Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt,
is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

4 Intellectuele eigendom
4.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt
Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die Opdrachtnemer toekomen op grond
van de Auteurswet.
4.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten,
ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt
door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van
Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht,
tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
4.3 Opdrachtnemer behoudt het recht 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.

5 Betalingsvoorwaarden
5.1 Tenzij anders afgesproken, geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 30 dagen na
(deel)factuurdatum.
5.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van
Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien
Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim.

Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op
Opdrachtgever te verhalen.
5.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is
uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige
vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
5.4 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de
factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn
van 30 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen
termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een
aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
5.5 De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk
Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).
5.6 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden
is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom
vermeerderd met rente op grond van artikel 6.5, met een minimum van € 50,-. Als de werkelijk
gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreﬀen, zijn de werkelijk
gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.
5.7 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle
proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van
Opdrachtgever.

6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
6.1 De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk overeenkomen.

6.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden
een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de
uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk ingebreke te
stellen.

7 Uitvoering
7.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren.
7.2 Indien voor een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Opdrachtnemer het
recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
7.3 Indien voor een goede uitvoering en voltooiing van de overeenkomst software, afbeeldingen of
teksten van derden nodig zijn heeft Opdrachtnemer het recht om die naar eigen inzicht toe te
passen en te gebruiken, zolang deze maar vrij bruikbaar zijn.
7.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die onstaan is door
onjuist verstrekte of onvolledige gegevens, tenzij door Opdrachtgever kenbaar gemaakt aan
Opdrachtnemer.
7.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever
toerekenbaar is.

8 Overmacht
8.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening
komt.
8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer
niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer
worden daaronder begrepen.

8.3 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten
nakomen.
8.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade
aan de andere partij.
8.5 Voorzover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.
Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke
overeenkomst.

9 Wijziging opdracht
9.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij
door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der
overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te
komen.
9.2 Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden,
diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als
in het vorige lid bedoeld.
9.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor
dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding
van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

10 Ontbinding overeenkomst
10.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met
Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance
van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens
bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan
wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen
voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

10.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder
begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
10.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer
gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

11 Klachten
Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de
afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na
aflevering.

12 Aansprakelijkheid
12.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming,
met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen
Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken,
verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke,
door welke oorzaak ook ontstaan.
b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de
uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan
zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats
waar gewerkt wordt.
c. Voor schade veroorzaakt door derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
d. De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door
Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever
geleden schade.
e. Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat,
zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste
tweemaal de aanneemsom.

13 Geheimhouding

13.1 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.
13.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen
derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk
dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is
Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij
niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor
ontstaan.

14 Geschillen
14.1 De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht
het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

15 Toepasselijk recht
Nederlands recht is van toepassing.

