ALGEMENE LEVERINGS VOORWAARDEN
F1-ICT B.V.
Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever / cliënt: een natuurlijk of rechtspersoon die opdracht heeft
gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
opdrachtnemer: F1-ICT B.V. dan wel dochtervennootschappen of
handelsnamen
opdracht/overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer, waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt
werkzaamheden te verrichten.
1.2. In deze algemene voorwaarden wordt elke deel- of vervolgopdracht als
een afzonderlijke opdracht beschouwd. Onder opdracht dient in deze algemene
voorwaarden dan ook in voorkomend geval ‘deelopdracht’ of ‘vervolgopdracht’
te worden verstaan.
1.3. Opdrachtgevers tarief: het tarief dat Leverancier aan de opdrachtgever in
rekening brengt per uur (exclusief 19% BTW) zoals overeengekomen en
eventueel nadien aangepast conform opdracht en voorwaarden.
1.4. Opdracht: de overeenkomst tussen Leverancier en opdrachtgever op
grond waarvan (en in zoverre telkens) een enkele consultant die de
werkzaamheden verricht door Leverancier aan de opdrachtgever ter beschikking
wordt om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten tegen betaling van
het opdrachtgevers tarief door de opdrachtgever aan Leverancier.
1.5. Leverancier: rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van zijn
beroep of bedrijf een consultant ter beschikking stelt aan derde(n) om krachtens
een door die derde(n) verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder leiding en
toezicht van die derde(n).
1.6. Consultant: persoon of personen die de werkzaamheden verricht(en
1.7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en consultant die de
werkzaamheden verricht, waarbij de consultant die de werkzaamheden verricht
door Leverancier in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van
Leverancier ter beschikking wordt gesteld van opdrachtgever(s) om krachtens
door die opdrachtgever(s) aan Leverancierverstrekte opdracht arbeid te
verrichten onder toezicht en leiding van die opdrachtgever(s).
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende door
opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten
werkzaamheden.
2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien
en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn
overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben
plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze algemene voorwaarden onverkort
van toepassing.
2.3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan derden dienen
te worden betrokken.
Artikel 3. Offertes
3.1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn
voor aanvaarding is genoemd.
3.2. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend ook wanneer wij daar niet
uitdrukkelijk op hebben gewezen.
3.3. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig
gedurende 14 kalender dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is
slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
wederpartij schriftelijk binnen 14 kalender dagen wordt bevestigd.
3.4. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders
aangegeven.
Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand op een van de navolgende wijzen en
tijdstippen:
hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd;
hetzij, op het moment waarop opdrachtnemer de aan opdrachtgever
toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging
heeft terug ontvangen;
hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment
waarop een door opdrachtnemer gedaan aanbod door opdrachtgever
uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
hetzij, indien door de opdrachtgever verstrekte opdracht niet is voorafgegaan
door een aanbod van opdrachtnemer, op het moment waarop opdrachtnemer met
de uitvoering van die opdracht een aanvang heeft gemaakt.

4.2. Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de
overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip tot stand is
gekomen.
4.3. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door opdrachtgever aan
opdrachtnemer verstrekte informatie en wordt geacht de overeenkomst juist en
volledig weer te geven.
Artikel 5. Medewerking cliënt - Benodigde informatie
5.1. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer op diens verzoek tijdig alle
informatie te verstrekken, welke opdrachtnemer naar zijn oordeel voor een
correcte uitvoering van de opdracht nodig heeft dan wel krachtens de wet
verplicht is in te winnen. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en
op de wijze als door opdrachtnemer verzocht. Indien de informatie niet of niet
tijdig wordt verstrekt, is opdrachtnemer bevoegd de (verdere) uitvoering van de
opdracht onmiddellijk op te schorten.
5.2. Opdrachtgever is voorts gehouden opdrachtnemer uit eigen beweging
tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan opdrachtgever weet of
redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de
opdracht van belang is of kan zijn.
5.3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid
van de aan opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden
afkomstig is.
5.4. Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd doordat
opdrachtgever zijn genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door
opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet, zijn de daaruit voortvloeiende
(extra) kosten voor rekening van opdrachtgever en is opdrachtnemer bevoegd
(extra) honorarium voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra)
werkzaamheden in rekening te brengen.
5.5. De door opdrachtgever verstrekte informatie wordt door opdrachtnemer
niet langer bewaard dan nodig of dienstig is met het oog op de uitvoering van de
opdracht, doch in geen geval langer dan de wettelijk voorgeschreven bewaartijd
voor boeken, bescheiden en andere gegevensdragers (zeven jaar), tenzij partijen
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
5.6. Informatie, documenten, brieven en overige van belangzijnde
documenten in het bezit van opdrachtnemer, kunnen worden overgedragen aan
opdrachtnemer of een derde partij. De verplichting wettelijk voorgeschreven
bewaartijd berust dan niet meer bij opdrachtgever. Opdrachtgever zal ook geen
(kopie) dossier achterhouden.
5.7. Cliënt zal Leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering
van de overeenkomstnuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen
verschaffen en alle medewerking verlenen.
5.8. Cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn
organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Leverancier te
verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een
adequaat systeembeheer.
5.9. Indien is overeengekomen dat Cliënt programmatuur, materialen of
gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen
aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
5.10. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens
niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van
Leverancier staan of indien Cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen
voldoet, heeft Leverancier in ieder geval het recht tot opschorting van de
uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane
kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
5.11. Ingeval medewerkers van Leverancier op de locatie van Cliënt
werkzaamheden verrichten, zal Cliënt kosteloos voor de door die medewerkers
in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals –indien van toepassing- een
werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen. Cliënt zal
Leverancier vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van
Leverancier daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten
van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht
6.1. Opdrachtnemer zal de opdracht, met inachtneming van hetgeen
daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, naar beste inzicht en vermogen
en met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren.
6.2. Opdrachtnemer bepaalt door welke persoon uit zijn Organisatie de
opdracht wordt uitgevoerd. Voorts bepaalt opdrachtnemer op welke wijze en
met welke middelen de opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk
rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van
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opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van opdrachtnemer bevorderlijk is voor
een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht.
6.3. De door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zullen niet (mede)
gericht zijn op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden naar het
oordeel van opdrachtnemer aanwijzingen voor fraude opleveren, zal
opdrachtnemer zulks onverwijld aan opdrachtgever melden.
6.4. Voor zover de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden bestaan
uit het uitbrengen van advies, zal dat advies gebaseerd zijn op de stand van de in
Nederland geldende regelgeving en rechtspraak, zoals die redelijkerwijs bekend
mag worden verondersteld bij opdrachtnemer op het moment van het uitbrengen
van het advies.
Artikel 7. Contractduur
7.1. De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit aard, inhoud of strekking
van de verleende opdracht voortvloeit dat de overeenkomst voor bepaalde tijd is
aangegaan.
7.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van
bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een
fatale termijn. De opdrachtgever dient bij overschrijding van de
uitvoeringstermijn de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 8. Leveringstermijnen
8.1. Ten opzichte van de overeengekomen tijden van levering geldt, dat zij
slechts bij benadering kunnen worden opgegeven. Ofschoon getracht zal
worden de termijn van levering zoveel mogelijk na te komen, is de
opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding.
Zodanige overschrijding geeft opdrachtgever niet het recht de opdracht te
annuleren of de ontvangst of betaling van diensten te weigeren, noch verplicht
dit de opdrachtnemer tot enigerlei vergoeding aan de opdrachtgever.
8.2. Door gebruiker opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en
zijn nimmer fatale termijnen.
8.3. Bij niet tijdige levering dient de koper gebruiker derhalve schriftelijk in
gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar
verplichtingen alsnog na te komen.
8.4. De door gebruiker opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle
benodigde gegevens in haar bezit zijn.
8.5. Deelleveringen
Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt
niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in
gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te
factureren.
Artikel 9. Geheimhouding
9.1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van de door opdrachtgever
verstrekte informatie alsmede van de resultaten van de door opdrachtnemer
krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden. De geheimhoudingsplicht
geldt niet jegens instanties als belastingdienst, pensioenfonds en
ziekengeldverzekeraar.
Artikel 10. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
10.1. De rechten met betrekking tot alle (geestes-)produkten, die door
opdrachtnemer in het kader van de opdracht worden gebruikt — waaronder
begrepen analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d. —
of die het resultaat zijn van de door opdrachtnemer krachtens de opdracht
verrichte werkzaamheden — waaronder begrepen adviezen, rapporten,
verslagen, plannen e.d. — berusten uitsluitend bij opdrachtnemer, voor zover
die rechtens niet (tevens) aan derden toekomen.
10.2. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
opdrachtnemer niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de
bedoelde producten.
10.3. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de
overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur,
apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie,
rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten
uitsluitend bij Leverancier of diens licentiegevers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de
gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins
uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of
andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
10.4. Cliënt is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur,
apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen
van Leverancier of diens licentiegevers bevatten. Cliënt verbindt zich, deze
programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden

bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel
waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook
begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Cliënt die niet
noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen
behoeven te gebruiken.
10.5. Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten,
merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële
eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te
wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter
en geheimhouding van de programmatuur.
10.6. Het is Leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter
bescherming van de programmatuur. Indien Leverancier door middel van
technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Cliënt niet
toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de
beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Cliënt niet in staat is een
reservekopie van de programmatuur te maken, zal Leverancier op verzoek van
Cliënt een reservekopie van de programmatuur aan Cliënt ter beschikking
stellen.
10.7. Behoudens het geval dat Leverancier een reservekopie van de
programmatuur aan Cliënt ter beschikking stelt, heeft Cliënt het recht één
reservekopie van de programmatuur aan te houden, waaronder tevens dient te
worden te verstaan te maken. Onder reservekopie wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is
vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de
programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De
reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van
dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.
10.8. Indien Cliënt programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem
programmatuur ontwikkelt dan wel als Cliënt het voornemen heeft dit te doen
en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur
en de aan hem door Leverancier ter beschikking gestelde programmatuur
informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal Cliënt
Leverancier schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde
informatie. Leverancier zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of Cliënt
de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke
voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en
voorwaarden betreffende de door Cliënt eventueel in te schakelen derden.
Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het
vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een
computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze
informatie te communiceren.
10.9. Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is
Cliënt gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde
programmatuur, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de
programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan.Waar in deze
algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking
tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door
Leverancier schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval
van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk
overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien
deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Cliënt is
gehouden van fouten onverwijld melding aan Leverancier te maken.
10.10. Leverancier zal Cliënt vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke
gebaseerd is op de bewering dat door Leverancier zelf ontwikkelde
programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland
geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde
dat Cliënt Leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de
inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het
treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Leverancier. Cliënt zal
daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Leverancier
verlenen om zich, zo nodig in naam van Cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te
verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de
betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Cliënt in de
programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden
heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door
Leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk
maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële
eigendom of indien naar het oordeel van Leverancier een gerede kans bestaat
dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Leverancier het geleverde tegen
creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke
gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat de Cliënt het geleverde, of
functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen,
ongestoord kan blijven gebruiken.Iedere andere of verdergaande
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aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van Leverancier wegens schending
van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten,
daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van
Leverancier voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de
geleverde apparatuur, programmatuur en/of materialen in een niet door
Leverancier gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Leverancier
geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan
waarvoor de apparatuur, programmatuur en/of materialen is ontwikkeld of
bestemd.
10.11. Cliënt staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen
beschikbaarstelling aan Leverancier van apparatuur, programmatuur of
materialen met het doel van gebruik of bewerking en Cliënt zal Leverancier
vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig
beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van
derden.
10.11.1. Technische eisen enz
a. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden
gebruikt is gebruiker er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken
voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden
gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten
worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst
van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging
van alle benodigde gegevens en specificaties.
b. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken
worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen
bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te
worden gemeld.
Artikel 11. Voorbehoud van eigendom en rechten
a. Aan Cliënt geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier, totdat alle
bedragen die Cliënt verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst
geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten
werkzaamheden, alsmede de bedragen begrepen rente en kosten van
invordering, volledig aan Leverancier zijn voldaan
b. Rechten worden aan Cliënt steeds verleend of, in het voorkomend geval,
overgedragen onder de voorwaarde dat Cliënt de daarvoor
overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
Artikel 12. Risico
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de
overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over op het moment waarop deze in de
feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of van een door Cliënt gebruikte
hulppersoon zijn gebracht.
Artikel 13. Honorarium
13.1. Het honorarium voor de krachtens de opdracht te verrichten
werkzaamheden zal worden berekend op basis van de aan die werkzaamheden
bestede tijd vermenigvuldigd met het door opdrachtnemer gehanteerde uurtarief
dan wel op basis van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen,
en is exclusief omzetbelasting. De verschuldigdheid van het honorarium is niet
afhankelijk van de resultaten van de krachtens de opdracht verrichte
werkzaamheden.
13.2. Het honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten, wordt
periodiek aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk
anders zijn overeengekomen.
13.3. Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst is opdrachtgever
gehouden tot algehele voldoening van het tot aan de beëindiging van de
werkzaamheden verschuldigde honorarium.
13.4. Allen genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Artikel 14. Betaling en zekerheid
14.1. Betaling door opdrachtgever dient uiterlijk veertien (14) dagen na
factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden door storting
op of overschrijving naar een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
14.2. Na het verstrijken van de betalingstermijn na de factuurdatum is de
opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in
verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2,5% per
maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
14.3. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit
handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
welke met incasso gemoeid zijn verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke

incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente
met een minimum van 300,-- Euro exclusief BTW.
14.4. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd van opdrachtgever een redelijke
voorschotbetaling te verlangen. Opdrachtnemer is voorts bevoegd van
opdrachtgever (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens
betalingsverplichtingen te verlangen indien het betalingsgedrag van
opdrachtgever daartoe naar het oordeel van de opdrachtnemer aanleiding geeft.
Indien opdrachtgever nalaat (tijdig) aan dat verlangen te voldoen, is
opdrachtnemer bevoegd, de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk
op te schorten.
14.5. Indien de opdracht door meerdere opdrachtgevers gezamenlijk is
gegeven, zijn zij, indien en voor zover de werkzaamheden ten behoeve van hen
gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit
de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.
14.6. Opdrachtnemer is bevoegd ten behoeve van opdrachtgever vervaardigde
of bewerkte stukken of bescheiden terug te houden totdat opdrachtgever alle
verschuldigde bedragen heeft voldaan.
14.7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de
opdrachtgever of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen
wordt zullen de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
14.8. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoende in
de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van
opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever,
dat de voldoende betrekking heeft op een latere factuur.
14.9. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of
meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging
van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever
Artikel 15. Reclames
15.1. Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door
opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk
aan opdrachtnemer kenbaar te maken binnen tien (10) kalenderdagen van
hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te reclameren, dan wel onverwijld
nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste
geval dient opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te
reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.
15.2. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn
betalingsverplichtingen wegens reclames.
15.3. Indien en voor zover opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer
terecht reclameert, is opdrachtnemer bevoegd naar eigen keuze hetzij het
factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen
rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van
het reeds betaalde honorarium te restitueren zonder verdere uitvoering aan de
opdracht te geven.
15.4. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft gereclameerd,
vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van
hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen
reclameren.
Artikel 16. Aansprakelijkheid
16.1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade van
opdrachtgever, welke het rechtstreekse gevolg is van een aan opdrachtnemer
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor hem voortvloeiende
verplichtingen.
16.2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot tweemaal de
factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
16.3. In afwijking van hetgeen hierboven is bepaald, wordt bij een opdracht
met een langere looptijd van zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt
tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
16.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt
doordat opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit de voortvloeiende
informatieverplichting of doordat de door opdrachtgever verstrekte informatie
niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij instaat, tenzij deze schade mede is
veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.
16.5. Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is
veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de opdracht
betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of grove
onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.
16.6. Opdrachtnemer is steeds bevoegd de schade van opdrachtgever zoveel
mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe opdrachtgever alle
medewerking zal verlenen.
16.7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
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Artikel 17. Consulting activiteiten
17.1. Einde van de opdracht
17.1.1.
De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het
verstrijken van de vastgestelde tijd.
17.1.2.
Elke opdracht (voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd) kan
worden beëindigd door opzegging, indien (tussentijdse) opzegging is
toegestaan.
17.1.3.
Elke opdracht eindigt van rechtswege indien en zodra de
opdrachtgever met de ingevolge de opdracht ter beschikking gestelde consultant
die de werkzaamheden verricht een rechtstreekse arbeidsverhouding is
aangegaan èn de opdrachtgever bovendien jegens Leverancier is nagekomen
alle verplichtingen die voor de opdrachtgever voortvloeien uit de opdracht.
17.1.4.
Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat
Leverancier de consultant hun arbeidsovereenkomst met Leverancier opzeggen
en Leverancier niet in staat is binnen een maand hierna een vervanger in te
zetten.
17.1.5.
Indien Leverancier de consultant gedurende een periode van vier
weken achtereen niet ter beschikking kan stellen aan de opdrachtgever, de
opdracht niet is geëindigd en de werkzaamheden niet zijn verricht door een
vervanger, is de opdrachtgever gerechtigd de opdracht schriftelijk te beëindigen,
behalve indien Leverancier de consultant niet ter beschikking kon stellen
wegens een oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever.
17.2. Einde terbeschikkingstelling
Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling van
de consultant verricht. Daarnaast eindigt de terbeschikkingstelling van de
consultant in de volgende gevallen.
• na de melding van de consultant aan Leverancier of aan de opdrachtgever
dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval,
• indien en zodra de opdrachtgever aan Leverancier zulks verzoekt, mits in
geval van een dergelijk verzoek krachtens opdracht of uit hoofde van deze
Leveringsvoorwaarden vervanging van de consultant door Leverancier is
toegestaan èn die vervanging bovendien binnen vier weken na dat verzoek
daadwerkelijk plaatsvindt. De opdracht wordt dan voortgezet ten aanzien van
die andere consultant. Op eerste verzoek van Leverancier bevestigt de
opdrachtgever schriftelijk beëindiging van de terbeschikkingstelling van de te
vervangen consultant te hebben verzocht zoals hiervoor bedoeld.
17.3. Rechtstreekse arbeidsverhouding
a.
De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een rechtstreekse
arbeidsverhouding aan te gaan met de consultant die ter beschikking
gesteld wordt of werd, indien en voor zover wordt voldaan aan het
hieronder in dit artikel bepaalde.
b. De opdrachtgever brengt Leverancier schriftelijk op de hoogte van zijn
voornemen met de consultant een rechtstreeks dienstverband aan te gaan
alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De opdrachtgever vraagt
daarbij aan Leverancier tegen welk tijdstip de consultant de overeenkomst
met Leverancierrechtsgeldig kan doen eindigen.
c.
De opdrachtgever ziet erop toe en staat ervoor in dat de consultant de
overeenkomst met Leverancier rechtsgeldig beëindigt of beëindigd heeft
op het tijdstip dat de opdrachtgever met de consultant een rechtstreekse
arbeidsverhouding aangaat, onverminderd de overige verplichtingen van
de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel. De opdrachtgever zal geen
rechtstreekse arbeidsverhouding met deze consultant aangaan indien en
voor zolang de consultant de overeenkomst niet rechtsgeldig kan doen
eindigen en beëindigd heeft.
d. Indien de opdrachtgever tijdens een opdracht een rechtstreekse
arbeidsverhouding wenst aan te gaan met de ter beschikking gestelde
consultant en ook aangaat, is de opdrachtgever aan
Leverancierverschuldigd een vergoeding ten bedrage van 30% van het
bruto jaarsalaris van de consultant.
e.
Indien de opdrachtgever met de consultant een rechtstreekse
arbeidsverhouding aangaat binnen zes maanden na de beëindiging van de
terbeschikkingstelling van die consultant, is de opdrachtgever aan
Leverancier een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het
bruto jaarsalaris van die consultant.
f.
Indien door tussenkomst van Leverancier een consultant aan een
mogelijke opdrachtgever is voorgesteld en die mogelijke opdrachtgever
met die consultant die de werkzaamheden verricht een rechtstreekse
arbeidsverhouding aangaat voordat de opdracht tot stand komt, is die
mogelijke opdrachtgever aan Leverancier een vergoeding verschuldigd ten
bedrage van 30% van het bruto jaarsalaris dat voor de betrokken

consultant, gelet op diens uit te oefenen functie en arbeidstijd en
dergelijke van toepassing zou zijn geweest indien de opdracht zou zijn tot
stand gekomen.
17.4. Verbod c.q. voorwaarden opschorting tewerkstelling consultant die de
werkzaamheden verricht
De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de consultant tijdelijk
op te schorten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en de looptijd van
dat opschortingrecht daarbij is vastgelegd.
17.5. Functie en arbeidstijd
a.
Bij de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de functie
die de consultant moet uitoefenen. Indien op enig moment blijkt dat die
functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende
functie, zal de opdrachtgever aan Leverancier onverwijld de passende
functieomschrijving aanreiken
b. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de consultant
zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren,
tenzij bij opdracht anders is overeengekomen en gemaximeerd op 8 uur
per dag.
c.
Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de
in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of
bij regeling of rooster vastgesteld aantal uren. Overwerk aansluitend op de
normale werktijd en niet langer durende dan een uur wordt niet als
zodanig aangemerkt. Voor overwerk, werk op zaterdag- en zondagen en
werk op feestdagen geldt een nominale toeslag van 100% bovenop het
opdrachtgevers tarief.
17.6. Terbeschikkingstelling, selectie, vervanging en beperking
aansprakelijkheid
a.
De opdrachtgever verstrekt aan Leverancier inlichtingen over functie,
arbeids- tijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en
arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de consultant alsmede
aangaande de beoogde looptijd van de opdracht.
b. Leverancier kan te allen tijde aan opdrachtgever een schriftelijk voorstel
doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde consultant door een
andere consultant. De opdrachtgever beslist binnen een week of hij aan
Leverancier schriftelijk verzoekt de terbeschikkingstelling van de
consultant te beëindigen teneinde deze te doen vervangen door de
voorgedragen andere consultant die de werkzaamheden verricht met
voortzetting van de opdracht als hiervoor bedoeld. Leverancier schiet niet
toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot
vergoeding van enige schade of kosten aan opdrachtgever, indien
Leverancier om welke reden dan ook een consultant niet of althans niet op
de wijze en in de omvang als bij opdracht of nadien overeengekomen aan
opdrachtgever ter beschikking kan stellen.
c.
Leverancier schiet niet toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is niet
gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan opdrachtgever,
indien Leverancier krachtens opdracht of uit hoofde van deze
Leveringsvoorwaarden een consultant wel mag vervangen of
terugplaatsen (binnen een bepaalde termijn), maar niet vervangt of
terugplaatst om welke reden dan ook, daaronder begrepen enige reden van
intern bedrijfsbeleid, interne bedrijfsvoering, personeelsbeleid of enig
ander intern bedrijfsbelang van Leverancier.
d. Leverancier schiet evenmin toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is
niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan
opdrachtgever in geval van een beëindiging van de terbeschikkingstelling
of niet-vervanging van de ter beschikking gestelde consultant, waardoor
rechtstreeks of onrechtstreeks de opdracht eindigt.
e.
Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen ten
gevolge van een onjuiste selectie van de consultant, tenzij de
opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na de aanvang van de
terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht ter zake bij Leverancier
indient en daarbij aantoont dat de onjuiste selectie het rechtstreeks gevolg
is van grove schuld aan de zijde van Leverancier. Elk eventueel recht op
schadevergoeding als hiervoor bedoeld vervalt indien de opdrachtgever
niet tijdig een schriftelijke klacht heeft ingediend als hiervoor aangegeven,
waarbij de bewijslast dat de klacht tijdig is ingediend rust op de
opdrachtgever. Leverancier zal echter nimmer gehouden zijn een hogere
schade te vergoeden dan een vergoeding gelijk aan het in rekening
gebrachte opdrachtgevertarief.
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17.7. Tewerkstelling
a.
De opdrachtgever kan de consultant slechts in afwijking van het bepaalde
in lid a tewerkstellen, indien Leverancier en de consultant daarmee vooraf
schriftelijk hebben ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden
worden verbonden.
b. Tewerkstelling van de consultant in het buitenland is slechts mogelijk voor
bepaalde tijd en indien dit al bij opdracht schriftelijk is overeengekomen
en de consultant daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
17.8. Goede uitoefening van leiding en toezicht
a.
De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de consultant bij de uitoefening
van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van
het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten
opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.
b. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de consultant op zijn beurt aan een
derde 'door te lenen'; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te
stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van
werkzaamheden, tenzij hiervoor explciet door Leverancier vooraf
toestemming is gegeven. Onder doorlening aan een derde wordt mede
verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in
een groep (concern) is verbonden.
17.9. Garantie veiligheid en vrijwaring
a.
De opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of
waarmee hij arbeid laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en
voor het verrichten voor de arbeid zodanige maatregelen treffen en
aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat
de consultant bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin
des woords schade lijdt. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk
bekend met de wetsbepaling van artikel 7:658 lid 4 BW, inhoudende dat
hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten
door een consultant met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft
aansprakelijk is voor de schade die die consultant in de uitoefening van
zijn werkzaamheden lijdt conform het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van
dat wetsartikel.
b. Indien de consultant een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt,
zal de opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de
hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport
wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt
vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden
opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat
onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een
dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.
c.
De opdrachtgever zal aan de consultant vergoeden alle schade (inclusief
kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die
de consultant die de werkzaamheden verricht in de uitoefening van zijn
arbeid lijdt, tenzij de opdrachtgever bewijst dat hij de hiervoor in lid a., b.
en c. genoemde verplichtingen geheel is nagekomen of dat de schade in
belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de
consultant die de werkzaamheden verricht. Indien het bedrijfsongeval tot
de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met
inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden
onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108
Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
d. De opdrachtgever zal aan de consultant die de werkzaamheden verricht
vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de
daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de consultant lijdt doordat
een aan de consultant die de werkzaamheden verricht toebehorende en
door hem in het kader van de opgedragen arbeid gebezigde zaak is
beschadigd of teniet gegaan. De opdrachtgever zal Leverancier tegen alle
aanspraken ter zake vrijwaren.
e.
De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op
grond van het bepaalde in lid a. tot en met e.
f.
De opdrachtgever is jegens Leverancier gehouden alle verplichtingen als
bedoeld in lid a. tot en met f. onverkort na te komen en vrijwaart
Leverancier te allen tijde tegen aanspraken en alle daaraan verbonden
kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand
jegens Leverancier geldend gemaakt inzake de niet nakoming van enige
hiervoor bedoelde verplichting, onverminderd eventuele overige
(vorderings)rechten van Leverancierjegens de opdrachtgever.

17.10. Aansprakelijkheid; vrijwaring
a.
Leverancier aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding
voor zover dat deze voorwaarden blijkt.
b. De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot
vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag ter waarde van
hetgeen gefactureerd wordt gedurende 1 maand. (excl. BTW). In geen
geval zal de totale vergoeding voor direct schade meer bedragen dan EUR
1.000,--.
c.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
i.
de redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie
van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade
wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever de overeenkomst heeft
ontbonden;
ii. de kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen
langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee
samenhangende voorzieningen doordat Leverancier op een voor hem
bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele
besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
iii. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang
van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe
schade in de zin van deze voorwaarden;
iv. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor
zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking
van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
d. De totale aansprakelijkheid van Leverancier voor schade door dood of
lichamelijk letsel of voor materiële beschadigingen van zaken zal in geen
geval meer bedragen dan EUR 500,-- EURO per gebeurtenis, waarbij een
reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
e.
Aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, daaronder mede
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
f.
Buiten de in sub b. en c. van dit artikel genoemde gevallen rust op
Leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding,
ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden
gebaseerd.
g. De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien
opdrachtgever Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in
gebreke stelt, stellend daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de
tekortkoming, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de
nakoming van zijn verplichting tekort blijft schieten. De ingebrekestelling
dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te
bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.
h. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is
steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan
daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt.
i.
De opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden
wegens product aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een
product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en
dat mede bestond uit door Leverancier geleverde apparatuur,
programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover
opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur,
programmatuur of andere materialen.
17.11. Bijzondere uitsluiting aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring
a.
Leverancier is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en
verliezen die de consultant toebrengt aan de opdrachtgever of aan derden.
a.
De opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor elke aansprakelijkheid
(inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van
rechtsbijstand) van Leverancier als werkgever van de consultant – direct
of indirect - voortvloeiende uit schaden en verliezen die consultant
toebrengt aan de opdrachtgever of aan derden.
b. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze
vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende
aansprakelijkheden.
c.
Leverancier is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor
verbintenissen die consultant is aangegaan met of die voor hem zijn
ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van
de opdrachtgever of die derden.
d. De opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor elke aansprakelijkheid
(inclusief kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van
rechtsbijstand) van Leverancier als werkgever van de consultant ~
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rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiende uit verbintenissen die
consultant is aangegaan met of voor hem zijn ontstaan jegens
opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de
opdrachtgever of die derden.
17.12. Uurbeloning en opdrachtgevers tarief
a. Voor de duur van de opdracht wordt de uurbeloning van de consultant
die de werkzaamheden verricht vastgesteld conform de functieomschrijving, die
de opdrachtgever bij de opdracht heeft verstrekt. Indien op enig moment wordt
vastgesteld, dat de in werkelijkheid door de consultant uitgeoefende
(aangepaste) functie zou moeten leiden tot een hogere uurbeloning, zal
Leverancier de uurbeloning van de consultant die de werkzaamheden verricht
èn het opdrachtgevers tarief dienovereenkomstig corrigeren en zal de
opdrachtgever dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van aanpassing van de
functie aan Leverancierverschuldigd zijn.
c.
Indien de terbeschikkingstelling van een consultant eindigt, maar de
consultant wordt vervangen door een andere consultant met voortzetting van de
opdracht ten aanzien van die andere consultant zal de uurbeloning ten aanzien
van die andere consultant die de werkzaamheden verricht opnieuw worden
vastgesteld op de basis als vermeld in lid a. en zal het opdrachtgevers tarief
daaraan worden aangepast.
17.13. Verhoging van het opdrachtgevers tarief als gevolg van loon-, lastenen/of algemene kostenverhogingen
a.
Leverancier is gerechtigd het opdrachtgevers tarief te verhogen met het
volledige bedrag of het evenredige bedrag, voortvloeiende uit één of meer
van onderstaande kostenverhogingen ten aanzien van de opgedragen
arbeid:
verhoging van de uurbeloning van de consultant ten gevolge van een
overheidsmaatregel of verbindend voorschrift, of ten gevolge van (de
toepassing van) enige bepaling vervat in de opdracht en de bijbehorende
voorwaarden;
verhoging van de kosten in de ruimste zin des woords verbonden aan de
arbeid voor de consultant of voor Leverancier wegens tewerkstelling in het
buitenland.
17.14. Bijzondere minimale betalingsverplichting
Opdrachtgever is minste gehouden aan Leverancier te betalen het pdrachtgevers
tarief berekend over acht gewerkte uren.
17.15. Facturen op basis van tijdverantwoordingsformulier
a.
De facturen van Leverancier worden uitgeschreven aan de hand van de
door de opdrachtgever voor akkoord getekende
tijdverantwoordingsformulieren welke de opdrachtgever binden.
b. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat op
de tijdverantwoordingsformulieren het juiste aantal gewerkte uren en
overuren alsmede dat de werkelijk gemaakte onkosten, indien al gemaakt,
naar waarheid zijn ingevuld.
c.
Opdrachtgever ziet er tijdens het verrichten van de arbeid erop toe dat het
aantal gewerkte uren en overuren niet overschrijdt.
d. Bij verschil tussen het bij Leverancier ingeleverde
tijdverantwoordingsformulier en het door de opdrachtgever daarvan
behouden afschrift, geldt het bij Leverancier ingeleverde
tijdverantwoordingsformulier voor de afrekening opgenomen in de factuur
als volledig bewijs.
17.16. Betaling en gevolgen wanbetaling
a.
De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Leverancier
ingediende factuur voor ter beschikking gestelde consultant te voldoen
binnen 14 kalenderdagen na verzending van de factuur, tenzij anders is
overeengekomen.
b. Uitsluitend betalingen aan Leverancier zelf werken bevrijdend.
Betalingen aan de consultant of het verstrekken van voorschotten aan de
consultant die de werkzaamheden verricht zijn verboden en onverbindend
en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of
schuldvergelijking.
c.
Reclames omtrent enige factuur moeten binnen vijf kalenderdagen na de
dag van verzending van de factuur schriftelijk bij Leverancier zijn
ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust
op de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in
behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame
verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.

Artikel 18. Hardware - Software
18.1.1.
Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door gebruiker een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt,
wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding:
de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of
voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd
conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
18.1.2.
ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR
De in dit hoofdstuk “Ontwikkeling van programmatuur” vermelde bepalingen
zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van
toepassing indien Leverancier in opdracht van Cliënt programmatuur
ontwikkelt. Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk “Gebruik en
onderhoud van programmatuur” van toepassing, behalve voor zover daarvan in
dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en
verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een
voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor
een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende
documentatie.
18.1.3.
Ontwikkeling van programmatuur
c.
Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld
zal worden. Leverancier zal de programmatuurontwikkeling met zorg
uitvoeren op basis van de door Cliënt te verstrekken gegevens, voor de
juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Cliënt instaat.
d. Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of
consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of
specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele
onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten
totdat Cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
e.
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verkrijgt Cliënt het recht tot
gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en
voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de
broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de
programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Cliënt ter
beschikking worden gesteld en is Cliënt gerechtigd in deze
programmatuur wijzigingen aan te brengen.
18.1.4.
GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR
De in dit hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” vermelde
bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene
voorwaarden, van toepassing op alle door Leverancier ter beschikking gestelde
programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen
hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een
gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een
zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende
documentatie, alles met inbegrip van eventueel door Leverancier te
verstrekken nieuwe versies.
a. Gebruiksrecht Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent
Leverancier Cliënt het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de
programmatuur. Cliënt zal de tussen partijen overeengekomen
gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in
deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Cliënt
uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
b. De programmatuur mag door Cliënt uitsluitend in zijn eigen bedrijf of
organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een
bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het
gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets is
overeengekomen gelden de verwerkingseenheid van Cliënt waarop de
programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat
op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is
aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het
gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde
verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op
een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan
betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit
de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.
c.
Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Cliënt niet toegestaan de
programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te
verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te
verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van
een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de rogrammatuur
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uitsluitend tenbehoeve van Cliënt gebruikt.Cliënt zal de programmatuur
niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten,en niet
gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van
derden (‘time-sharing’). De broncode van de programmatuur en de bij de
ontwikkeling van de programmatuurvoortgebrachte technische
documentatie worden niet aan Cliënt ter beschikking gesteld.
d. Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de
programmatuur zal Cliënt alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de
programmatuur aan Leverancier retourneren. Indien partijen zijn
overeengekomen dat Cliënt bij het einde van het gebruiksrecht de
betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Cliënt van zodanige
vernietiging Leverancier onverwijld schriftelijk melding maken.
18.2. Garantie
a. Gedurende een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen
partijen een acceptatietest is overeengekomen, drie maanden na acceptatie,
zal Leverancier naar beste vermogen eventuele fouten in de
programmatuur herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd
omschreven schriftelijk bij Leverancier zijn gemeld. Leverancier
garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal
werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Het herstel zal gratis
worden uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van Cliënt is
ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Leverancier zijn
gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening zal brengen.
Leverancier kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in
rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig
gebruik van Cliënt of van andere niet aan Leverancier toe te rekenen
oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen
acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte
of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De
garantieverplichting vervalt indien Cliënt zonder schriftelijke toestemming
van Leverancier wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet
aanbrengen.
b. Herstel van fouten zal geschieden op een door Leverancier te bepalen
locatie. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel
programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de
programmatuur aan te brengen.
c.
Na afloop van de bedoelde garantieperiode is Leverancier niet gehouden
eventuele fouten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.
d. Gebruiker garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van
ontwerp, materiaal en fabrikage fouten gedurende een periode van 3
maanden na levering. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 19.2) De
garantie geldt niet voor: (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder
e.
Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de
koper recht op herstel van de zaak.Gebruiker kan er voor kiezen om de
zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts
recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
f.
De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste
behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.
g. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: (Zie ook:
Artikelsgewijs toelichting onder 4)
h. 1Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd
is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent
voor dat product wordt gegeven.
18.3. Onderhoud
a. Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten
of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is
inbegrepen, zal Cliënt overeenkomstig de gebruikelijke procedures van
Leverancier geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan
Leverancier melden. Na ontvangst van de melding zal Leverancier naar
beste vermogen fouten trachten te herstellen en/of verbeteringen
aanbrengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten
zullen afhankelijk van de urgentie op de door Leverancier te bepalen wijze
en termijn aan Cliënt ter beschikking worden gesteld. Leverancier is
gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of
probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
a. Leverancier garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of
fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
b. Leverancier kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in
rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig
gebruik of van andere niet aan Leverancier

toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan
Leverancier is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane
gegevens valt niet onder onderhoud.
a. Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Leverancier bij het
beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze
aan Cliënt ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar
stellen van een verbeterde versie is Leverancier niet meer verplicht tot het
herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van
ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter
beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies
kan Leverancier van Cliënt verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst
met Leverancier aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe
vergoeding wordt betaald.
b. Indien Cliënt niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot
terbeschikkingstelling van de programmatuur een
onderhoudsovereenkomst met Leverancier is aangegaan, kan Leverancier
door Cliënt niet gehouden worden op een later moment wel een
onderhoudsovereenkomst aan te gaan.
18.4. Gebreken; klachttermijnen
a. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als
mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het
geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
_ of de juiste zaken zijn geleverd;
_ of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en
het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen;
_ of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of,
indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een
normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
b. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper
deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan gebruiker te melden.
c.
Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking,
doch uiterlijk binnen 1 maand na aflevering schriftelijk te melden aan
gebruiker.
d. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot
betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
e.
Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan
gebruiker worden geretourneerd
Artikel 19. Wijziging van de overeenkomst
19.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een
behoorlijke uitvoering het noodzakelijk c.q. wenselijk is om de te verrichten
werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan geeft opdrachtgever
toestemming aan opdrachtnemer om dit aan te passen.
19.2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip
van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer
zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
19.3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij
aangeven of de wijziging c.q. aanvulling van de overeenkomst een
overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
19.4. Wijzigingen van orderbevestigingen, aanvullende overeenkomsten en
overige afspraken of toezeggingen zijn voor ons niet bindend wanneer deze niet
schriftelijk door ons worden bevestigd.
Artikel 20. Beëindiging overeenkomst
20.1. Ieder van partijen is te allen tijde bevoegd de overeenkomst met
inachtneming van een naar de omstandigheden redelijke termijn tegen het einde
van een kalendermaand door opzegging te beëindigen tenzij partijen anders zijn
overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
20.2. Indien de overeenkomst door opdrachtnemer wordt beëindigd, is hij
gehouden aan opdrachtgever de redenen van beëindiging mede te delen en
voorts in redelijkheid al datgene te doen wat door het kennelijk belang van
opdrachtgever in verband met de beëindiging van de overeenkomst wordt
gevorderd.
Artikel 21. Ontbinding van de overeenkomst
21.1. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn
onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- Na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis gekomen
omstandigheden geven opdrachtnemer goede grond te vrezen dat de
opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
Indien opdrachtnemer de opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor
de nakoming en deze zekerheid uitblijkt dan wel onvoldoende is. In genoemde
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gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te
schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en
ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.
21.2. In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering
van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de
overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van
opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
21.3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of
materialen waarvan gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst
bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering
van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of
onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid
niet meer kan worden gevergd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te
ontbinden.
Artikel 22. Overmacht
22.1. 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 niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed
kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na
te komen.
22.2. In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder
ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende
omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer op:
- Tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen,
bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke
onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst
van opdracht of freelance-contract;
22.3. Vertraging bij of te kortkoming door toeleveranciers;
22.4. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien
de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat
opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
22.5. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de
verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden
zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat
geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
22.6. 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 het een afzonderlijk contract. Dit geldt
echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige
waarde heeft.
Artikel 23. Eigendomsvoorbehoud
23.1. Alle door gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van gebruiker
totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten
koopovereenkomsten is nagekomen.
23.2. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden
gebruikt.
23.3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
23.4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming
aan gebruiker dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen
waarin gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te
betreden waar de eigendommen van gebruiker zich dan zullen bevinden en die
zaken aldaar mee te nemen.
23.5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is
koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden
daarvan op de hoogte te stellen.
23.6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade
alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter
inzage te geven.
Artikel 24. Toepasselijk recht
24.1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing.
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