ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTGEVERS
DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ALLE AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN VAN JUDITH IN COMPANY
1. Definities
Opdracht:

De overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, de
opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt een opdracht uit te voeren.
Opdrachtgever: De (rechts-)persoon die de opdrachtnemer de opdracht verleent tot het binnen zijn organisatie
uitvoeren van de opdracht.
Opdrachtnemer: De (rechts-)persoon die de opdracht van de opdrachtgever heeft aanvaard en uitvoert.
2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten met betrekking tot
het door de Opdrachtnemer uitvoeren van opdrachten alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten
en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Opdrachtnemer en de
Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige danwel
vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht genomen worden.
3 Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst
3.1 Elke overeenkomst, waaronder begrepen eventuele wijzigingen of aanvullingen daarvan, komt eerst tot stand
nadat Opdrachtnemer de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd danwel nadat partijen de overeenkomst hebben
getekend.
3.2 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. Er is sprake van een inspanningsverplichting van de Opdrachtnemer.
3.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de Opdrachtnemer het recht, na
overleg met de Opdrachtgever, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor
het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de
Opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de Opdrachtnemer het recht
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
3.5 De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat de Opdrachtnemer
is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor haar kenbaar was.
3.6 De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer tegen iedere aanspraak van derden verband houdende met door
de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschafte informatie die onjuist of onvolledig is gebleken.
3.7 De Opdrachtnemer rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden aan de Opdrachtgever zo vaak en op
de wijze als in de overeenkomst is bepaald danwel Opdrachtgever nodig acht.
4 Duur en einde
4.1 De overeenkomst wordt na ommekomst van de overeengekomen looptijd van rechtswege beëindigd.
4.2 Een partij is gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter deze overeenkomst
onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
×
de wederpartij één of meer bepalingen van de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt na daartoe, voor zover
nodig met een redelijke termijn, te zijn gesommeerd;
×
de wederpartij een fatale termijn laat verstrijken;
×
conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende zaken van de wederpartij;
×
door de wederpartij surséance van betaling wordt aangevraagd, of;
×
voor de wederpartij faillissement wordt aangevraagd respectievelijk de wederpartij in staat van faillissement
geraakt.

In dat geval is de ontbindende partij niet tot enige schadevergoeding gehouden, onverminderd het recht op
vergoeding van de door haar door die ontbinding of door de gebeurtenissen die daartoe aanleiding gaven geleden
schade, waaronder begrepen gevolgschade.
5 Vergoeding
5.1 De door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigde vergoeding wordt opgenomen in de
overeenkomst.
5.2 De Opdrachtgever verplicht zich eventuele bijkomende kosten die de Opdrachtnemer in het kader van het
verrichten van zijn werkzaamheden voor de Opdrachtgever maakt, voor zijn rekening te nemen, onder overlegging
van nota's door de Opdrachtnemer.
5.3 De wijze van facturering door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever wordt opgenomen in de overeenkomst.
5.4 De Opdrachtgever zal voor betaling zorg dragen binnen een periode van 30 dagen na ontvangst van de factuur.
5.5 Indien de Opdrachtgever een factuur zonder geldige reden niet na het verstrijken van de in het vorige lid
bedoelde termijn heeft voldaan, is hij van rechtswege de wettelijke rente vermeerderd met 2% over het
openstaande bedrag verschuldigd.
5.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn door de Opdrachtgever of niet betaling door de Opdrachtgever van een
factuur op welke grond dan ook, dus ook op grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid van die factuur of in
geval van ondeugdelijkheid van de gefactureerde werkzaamheden, heeft de Opdrachtnemer het recht zijn
werkzaamheden op te schorten danwel te beëindigen.
5.7 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de verplichtingen van de
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5.8 Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zonder enig recht op
korting of verrekening, voor rekening van de Opdrachtgever.
6 Aansprakelijkheid
6.1 Voor schade van de Opdrachtgever als gevolg van (toerekenbaar) tekortschieten in de nakoming van de
verplichtingen van de Opdrachtnemer of als gevolg van onrechtmatig handelen van laatstgenoemde, is de
Opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk.
6.2 De Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor en wordt door de Opdrachtgever gevrijwaard tegen
aanspraken van derden verbandhoudende met de uitvoering van de Opdracht door de Opdrachtnemer,
behoudens voor zover er schade is ontstaan door zijn opzet of grove schuld. De Opdrachtnemer wordt op eerste
verzoek daartoe schadeloos gesteld door de Opdrachtgever.
6.3 Indien de Opdrachtnemer evenwel toch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van de Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in het voorkomende geval. Indien
de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering van de schade overgaat of de schade niet door de verzekering
wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat over de laatste drie
maanden als honorarium aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht.
6.4 De Opdrachtnemer is gerechtigd om eventuele aanspraken van derden of de Opdrachtgever te verrekenen met
aan de Opdrachtgever toekomende vergoedingen en zonodig te verrekenen met openstaande vorderingen. Voor
zover de vordering van de Opdrachtnemer op de Opdrachtgever, als bedoeld in de voorgaande volzin,
onvoldoende is om in de eerste volzin van dit artikel genoemde aanspraken te compenseren, is de Opdrachtgever
verplicht de alsdan resterende schade op eerste verzoek van de Opdrachtnemer te voldoen.
7 Overmacht
7.1 Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die
redelijkerwijs niet aan de Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen
veroorzaken zijn: stakingen, verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de werkzaamheden
benodigde zaken of overlijden van de Opdrachtnemer.
7.2 De partij die door de overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien, kan, zonder enige verplichting
tot schadevergoeding en onverminderd de zijn verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst ontbinden.
7.3 Een partij die voorziet dat hij zal tekortschieten in nakoming door overmacht, meldt deze overmacht onverwijld
schriftelijk aan de andere partij.
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7.4 De Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van de overeenkomst aan de
Opdrachtnemer reeds geleverde werkzaamheden conform het afgesproken honorarium vergoeden.
7.5 Indien de 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 danwel
uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur – zonder enig recht op
korting of verrekening – te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
8 Geheimhouding
8.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst
van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak van een
rechter hen tot bekendmaking verplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
8.2 Beide partijen zijn gehouden binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst alle gegevens die partijen in
het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar onder zich mochten hebben, aan de andere partij ter
beschikking te stellen.
9 Geschillen en Toepasselijk Recht
9.1 Ieder geschil tussen partijen ter zake van de overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
Nederlandse rechter.
9.2 De rechtsverhouding tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht.
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