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LEVERINGSVOORWAARDEN 
 

 
 Artikel 1 – Offertes en aanbiedingen  
1.1 Een verstuurde offerte of aanbieding is tot 30 (dertig) dagen na dagtekening geldig, tenzij 

Opdrachtnemer anders aangeeft. 
1.2 Indien geen aanvaardingstermijn gesteld is, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden 

ontleend. 
1.3 Indien Opdrachtgever een offerte aanvaardt, behoudt Opdrachtnemer het recht om het aanbod 

binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen. 
1.4 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs 

kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of 
verschrijving bevat. 

1.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte 
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

1.6 Gedane offertes zijn in beginsel prijsindicaties en gelden niet automatisch voor toekomstige 
opdrachten. 
 

Artikel 2 – De opdracht 
2.1 Alle werkzaamheden uitgevoerd door Opdrachtnemer berusten op een expliciete opdracht van 

Opdrachtgever. Opdrachtnemer verklaart bekend te zijn met door  
2.2 Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van 

andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht. 

   Artikel 3 – Uitvoering van de opdracht 
3.1 Opdrachtgever accepteert bij het verstrekken van een opdracht aan opdrachtnemer de 

leveringsvoorwaarden van opdrachtnemer. 

3.2 Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee verantwoordelijkheid voor het op 

juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.  

3.3 Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de 

uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van 

samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de 

werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever. 

3.4 Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede 

uitvoering van de opdracht. 

3.5 Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. 

Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding 

van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het 

resultaat van de opdracht. 

3.6 De Opdrachtnemer zal werkzaamheden verrichten in de functie van: Consultant/Engineer. 

Artikel 4 – Nakoming en vervanging  
4.1 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden in beginsel persoonlijk verrichten. Het is niet mogelijk voor 

Opdrachtnemer om onderdelen van de opdracht uit te besteden aan derde partijen. Indien de 
Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een 
geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de 
Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
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4.2 Geen van partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is 
als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van 
Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer wegens ziekte of enige andere reden niet in staat is om de 
werkzaamheden uit te voeren, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever onverwijld in kennis stellen. 
Opdrachtnemer zal zich in overleg met Opdrachtgever zoveel mogelijk inspannen om eventuele 
vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden te voorkomen.  

 
Artikel 5 – Opzegging overeenkomst  
5.1 Deze overeenkomst kan (tussentijds) door Opdrachtgever of Opdrachtnemer opgezegd worden met 

inachtneming van een opzegtermijn van 2 weken. Indien de klant de relatie met opdrachtnemer wil 
beëindigen om uiteenlopende redenen dan vervalt per direct de verplichting van Opdrachtgever 
naar Opdrachtnemer de lopende en afgeronde opdracht(en). 

 
Artikel 6 – Facturering en betaling  
6.1 Opdrachtgever wordt gehouden de betalingen te voldoen die voortvloeien uit de door 

Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde uren.  
6.2 Het betreft hier het ‘interne’ inhuur tarief tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Opdrachtgever 

is vrij om een eigen tarief te hanteren naar haar klanten; 
6.3 Het dag-/maandtarief betreft een all-in tarief en dus incl. reiskosten, overnachtingen, lunch en alle 

andere onvoorziene kosten. 
6.4 Indien het geen fixed price opdracht betreft en er tijdens een werkdag meer of minder dan 8 uur 

worden uitgevoerd dan wordt het daadwerkelijk aantal uitgevoerde consultancy uren afgestemd 
met de klant en vastgelegd in het bezoekersverslag. Uurtarief wordt verrekend 
(dagtarief gedeeld/ 8). 

6.5 Kilometervergoeding is van toepassing bij klanten met een totale rijafstand van meer dan 150 km 
per dag. Deze afstand wordt berekend vanaf adres: Plesmanweg 3 , te Almelo.  

6.6 Voor de berekening van eventuele kilometervergoeding wordt gebruik gemaakt van de kortste 
route: https://www.google.nl/maps. 

6.7 Facturering vindt plaats op de 1e dag -van de maand die volgt op de maand waarin de dienst 
geleverd is. 

6.8 Betalingstermijn is 30 dagen na ontvangst factuur. 
 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid/ schade  
7.1 Opdrachtnemer accepteert geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of 

nalaten, tenzij aan Opdrachtnemer opzet of grove schuld verweten kan worden. 
7.2 Indien Opdrachtnemer op enig moment wel aansprakelijk is voor enige schade, zal deze beperkt zijn 

tot de som van de opdracht waar de schade betrekking op heeft.  
 
Artikel 8 – Intellectuele eigendom 
8.1 Opdrachtnemer behoudt de rechten en bevoegdheden die hem toekomen op grond van de 

Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de 
uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te 
gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van 
derden wordt gebracht. 

 
Artikel 9 – Rechts- en forumkeuze 
9.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke eventueel tussen 

partijen zullen rijzen, voor zover niet op andere wijze geregeld, zullen in eerste aanleg worden 
beslecht door een bevoegde rechter. 


