ALGEMENE

VOORWAARDEN

Artikel 1: toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van
andersluidende voorwaarden van toepassing
op alle overeenkomsten van opdracht
gesloten met de heer M.B. Buijs
handelende in het kader van een
eenmanszaak onder de naam
oPLOSSENDVERMOGEN, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 50463535,
www.oplossendvermogen.nu, hierna te
noemen “opdrachtnemer”.
Artikel 2: uitvoering van de opdracht
1. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de
opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht
nemen.
2. De uitvoering van de verstrekte opdracht
geschiedt uitsluitend ten behoeve van
opdrachtgever. Derden kunnen aan de
inhoud van de verrichte werkzaamheden
geen rechten ontlenen.
3. Opdrachtnemer heeft het recht zonder
kennisgeving aan opdrachtgever de
opdracht of onderdelen daarvan uit te
besteden aan of te laten verrichten door
niet bij hem in loondienst zijnde derden.
4. Opdrachtnemer zal bij de selectie van
derden de nodige zorgvuldigheid in acht
nemen.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
enig handelen of nalaten van derden.
6. Opdrachtnemer is door de opdrachtgever
gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de
opdrachtgever te aanvaarden.
Artikel 3: honorarium
1. Tenzij anders overeengekomen, zal het
honorarium worden berekend aan de hand
van het aantal gewerkte uren
vermenigvuldigd met jaarlijks door
opdrachtnemer vast te stellen uurtarieven.
2. Door opdrachtnemer ten behoeve van de
opdrachtgever betaalde onkosten zullen
separaat in rekening worden gebracht.
3. Alle bedragen zijn exclusief
omzetbelasting. De werkzaamheden worden
in principe maandelijks aan de
opdrachtgever in rekening gebracht met
een betalingstermijn van 14 dagen, te
rekenen vanaf de datum van de declaratie,
zonder dat opdrachtgever beroep kan doen
op opschorting en/of verrekening.
4. Opdrachtnemer kan vooruitbetaling of
andere waarborgen verlangen.
5. De betalingstermijn is een fatale termijn.
Indien de opdrachtgever niet binnen de
betalingstermijn betaalt, treedt van
rechtswege het verzuim in, en is de
opdrachtgever aan opdrachtnemer een
vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % van
het factuurbedrag voor iedere maand dat
de opdrachtgever met betaling in verzuim
is. Voor berekening van de rente geldt een
deel van de maand als een hele maand.
6. Door de opdrachtgever gedane betalingen
strekken, ongeacht de bestemming die de
opdrachtgever er aan geeft, eerst ter
voldoening van de door opdrachtgever
verschuldigde buitengerechtelijke
incassokosten, de gerechtelijke kosten,
vervolgens de rente en daarna - in volgorde
van ouderdom - van de openstaande
hoofdsommen.
7. De gerechtelijke kosten zullen niet zijn
beperkt tot de door de rechter toegewezen
bedragen aan verschotten en salaris
advocaat of gemachtigde volgens het
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Liquidatietarief zoals o.a. bedoeld in het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering,
maar zullen omvatten de volledige door
Opdrachtnemer gemaakte proceskosten,
waaronder begrepen de daadwerkelijke
kosten aan salaris en verschotten van zijn
advocaat of gemachtigde.
8. De
buitengerechtelijke
incassokosten
worden door partijen geacht te zijn
vastgesteld op 15 % van het totaal
verschuldigde bedrag.
9. Opdrachtnemer is bevoegd om zaken van de
opdrachtgever, die hij onder zich heeft,
niet aan de opdrachtgever of aan derden af
te geven totdat de opdrachtgever aan al
zijn
verplichtingen
jegens
de
opdrachtnemer heeft voldaan.
Artikel 4: beperking van aansprakelijkheid
1. Behoudens voor zover zulks naar
Nederlands recht onmogelijk is, is iedere
aansprakelijkheid van opdrachtnemer
beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval uit hoofde van de
door hem gesloten toepasselijke
aansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald.
2. Indien en voor zover om welke reden dan
ook geen uitkering krachtens bedoelde
verzekering mocht plaatsvinden, is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot het in totaal
door opdrachtnemer aan opdrachtgever in
het kader van de betreffende opdracht in
rekening gebrachte honorarium (exclusief
omzetbelasting).
3. De termijn waarbinnen opdrachtnemer in
en buiten rechte tot vergoeding van schade
kan worden aangesproken, is in alle
gevallen en op straffe van verval van het
vorderingsrecht beperkt tot één jaar nadat
het schadebrengende feit zich heeft
voorgedaan.
4. De voorgaande bedingen in deze algemene
voorwaarden aangaande de beperking van
de aansprakelijkheid van opdrachtnemer
worden mede gemaakt ten behoeve van
personeelsleden van opdrachtnemer,
alsmede ten behoeve van de door
opdrachtnemer ingeschakelde derden. Deze
personeelsleden en derden kunnen ter
afwering van hun aansprakelijkheid een
direct beroep op deze algemene
voorwaarden doen tegenover
opdrachtgever.
Artikel 5: auteursrecht
1. De opdrachtgever garandeert de
opdrachtnemer dat door de uitvoering van
de opdracht geen inbreuk wordt gemaakt
op rechten van derden krachtens de
Auteurswet 1912 of anderszins en
opdrachtgever zal opdrachtnemer zonodig
vrijwaren van aanspraken van derden.
Artikel 6: overige bepalingen
1. Indien een bepaling van deze algemene
voorwaarden nietig, vernietigbaar of niet
van toepassing blijkt te zijn, tast dit de
geldigheid van de overige bepalingen in
deze algemene voorwaarden niet aan.
Partijen zullen alsdan in onderhandeling
treden teneinde de betreffende bepaling te
vervangen door een wel rechtsgeldige
bepaling die de aard en de strekking van de
nietige, vernietigbare, of niet van
toepassing zijnde bepaling zo dicht
mogelijk benadert.
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Artikel 7: toepasselijk recht, bevoegde
rechtbank
1. Op alle offertes, overeenkomsten en
overige rechtsbetrekkingen is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
2. Bevoegd tot het kennisneming van
geschillen is uitsluitend de Rechtbank ’s
Gravenhage onverminderd het recht van
opdrachtnemer om een geschil voor te
leggen aan de rechtbank van de woonplaats
van de opdrachtgever.

