ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
MAATSCHAP BUIKEMA & VAN DER ARK, OOSTERHAVEN 10, 9723 AP GRONINGEN

Artikel 1
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op
alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd.
Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever”
moet hieronder worden verstaan: elke natuurlijke- of rechtspersoon die tot ons in
een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst
van opdracht, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name
wordt onder “opdrachtgever” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens
rekening zaken worden geleverd.
Onder “opdrachtnemer” moet worden verstaan de opdrachtnemer die handelt in
de uitoefening van een beroep of bedrijf, te weten Maatschap Buikema & Van der
Ark.
Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen
worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is
overeengekomen.
Indien ook opdrachtgever naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de
voorwaarden van opdrachtgever niet van toepassing. In afwijking van het
bepaalde in artikel 6:225 lid 3 Burgerlijk Wetboek is opdrachtnemer niet
gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële opdrachtgever voorkomende
afwijkingen van opdrachtnemers offerte.
Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van
zaken)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en
werkzaamheden van welke aard dan ook, waartoe opdracht is gegeven of die
door opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in
de ruimste zin van het woord.
De nietigheid van een deel van de bepalingen van deze algemene voorwaarden
laat de toepasselijkheid van de rest onverlet.
Door het aanvaarden van een door de opdrachtnemer gedaan aanbod, aanvaardt
de opdrachtgever daarbij ook deze voorwaarden.

Artikel 2
1.

2.

3.

Algemeen

Offertes

Alle offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële
opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Zij binden de opdrachtnemer
daardoor op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en
ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan de opdrachtnemer
gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging van de
opdrachtgever van zijn kant (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt
door de opdrachtgever te zijn aanvaard. Een aanbod wordt gedagtekend en is
gedurende dertig dagen onherroepelijk.
Een aanbieding bevat een beschrijving van de te verrichten werkzaamheden,
indien van toepassing een beschrijving van de te leveren materialen, het tijdstip
waarop de werkzaamheden aanvangen en het tijdvak waarin deze worden
verricht, en een opgave van de prijs van de materialen en/of de
prijsvormingmethode voor de uit te voeren werkzaamheden. De
prijsvormingmethode behelst hetzij een vast bedrag waarvoor de
werkzaamheden zullen worden verricht (aanneemsom), hetzij een opgave van de
prijsfactoren (uurtarief, urenraming, eenheidsprijzen materialen), met een
indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten.
Van de door opdrachtnemer gedane offertes maken deel uit- met name ook wat
betreft het in het vorige lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen,
monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen
en bescheiden die op de offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door
opdrachtnemer in dit verband gemaakte gereedschappen, eigendom van
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4.

5.

6.

opdrachtnemer, moet op opdrachtnemer zijn verzoek aan hem worden
teruggegeven en mag zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet
worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behoudt
opdrachtnemer zijn -alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendomeventueel bestaande rechten voor.
Indien de order, waarop opdrachtnemer zijn offerte betrekking heeft, niet binnen
3 maanden na de dag waarop hij de offerte deed bij hem is geplaatst, kan
opdrachtnemer de kosten die voor hem aan het doen van zijn offerte verbonden
waren, daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van de in het vorige
lid bedoelde gereedschappen, aan opdrachtgever in rekening brengen.
Ingeval van een terecht beroep op een uitgebrachte aanbieding heeft
opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte
honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde
werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de
opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds
betaald honorarium.
De aanbieding bevat als bijlage een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3
1.

2.

3.

4.

5.

Een overeenkomst met opdrachtnemer komt tot stand wanneer hij de order van
opdrachtgever mondeling of schriftelijk heeft aanvaard. Een overeenkomst wordt
geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop opdrachtnemer de
orderbevestiging geeft of verzendt.
Opdrachtgever is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan opdrachtnemer
gegeven, gebonden gedurende een periode van 8 dagen na dagtekening van de
order of, indien het een mondeling verstrekte order betreft, na het geven van de
order. Een verklaring van opdrachtgever dat hij zijn order wenst te annuleren of
te wijzigen, afgegeven gedurende deze periode van 8 dagen, kan daarom niet
voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot
stand komt, indien opdrachtnemer de order alsnog aanvaardt / bevestigt binnen
deze periode van 8 dagen.
De door opdrachtnemer aan opdrachtgever uitgesproken of verzonden
orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig
en juist weer te geven. Opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van onze
orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van
opdrachtnemer zijn orderbevestiging schriftelijk aan hem te kennen geeft dat hij
zich niet met de inhoud kan verenigen.
Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door
medewerkers van opdrachtnemer of namens hem gemaakt en/of gedaan door
andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden opdrachtnemer
alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door hem tot
vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of
strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd
is aangegaan.

Artikel 5
1.

Totstandkoming en duur van de overeenkomst

Gegevens Opdrachtgever

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer,
overeenkomstig zijn oordeel, nodig heeft voor het correct uitvoeren van de
opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking
van opdrachtnemer te stellen.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal
opdrachtgever de opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige
informatie die voor de uitvoering of voltrekking van de opdracht relevant is.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de
aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook
indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht
niet anders voortvloeit.
Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot
het moment dat opdrachtgever aan de in lid 1 van dit artikel genoemde
verplichting heeft voldaan.
Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking
gestelde originele bescheiden met een formele status, zoals notariële akten,
beschikkingen en overheidsvergunningen, aan opdrachtgever geretourneerd.
Waar noodzakelijk voor onderbouwing van de deugdelijkheid van verrichte
werkzaamheden worden van deze bescheiden kopieën opgenomen in de
werkdossiers.
De uit de vertraging -in de uitvoering van de opdracht- voortvloeiende extra
kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter
beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening
van opdrachtgever.
Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent
feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van
belang kunnen zijn.

Artikel 6
1.

2.

3.
4.

5.

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
Opdrachtnemer zal, indien mogelijk, rekening houden met tijdig verstrekte en
verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de
opdracht.
Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving
aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te
wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk
is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke
gedrags- en beroepsregels.
De uitvoering van de opdracht is niet -tenzij uitdrukkelijk schriftelijk wordt
vermeld- specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de
werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal opdrachtnemer
daarover aan opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden
aan de door de beroepsorganisaties uitgevaardigde frauderichtlijnen.
Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te
betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer
overeenstemming te hebben bereikt.

Artikel 7
1.

Uitvoering opdracht

Geheimhouding en exclusiviteit

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de
uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle
informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is
gesteld, alsook de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze
geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels opdrachtnemer
een informatieplicht opleggen.
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2.

3.

Behoudens toestemming van opdrachtgever is opdrachtnemer niet gerechtigd de
informatie, die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan
te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt
echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf
optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang
kunnen zijn.
Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is
verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of
niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan
met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet
openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet
van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

Artikel 8
1.

2.

3.

Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van
de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van
de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen
computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, al dan niet met
inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren,
tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor
verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld.
Openbaarmaking kan daarom alleen geschieden na verkregen bestemming van
opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te
vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend
binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de
opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te
stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel over de
werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel 9
1.

2.

Intellectuele eigendom

Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht
van opdrachtnemer die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in
redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd (niet toerekenbare
tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog,
onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot,
natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en
onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in opdrachtnemer zijn
bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door
maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale
(overheids-) instanties.
Indien opdrachtnemer door overmacht zijn leveringsplicht niet, niet behoorlijk of
niet tijdig kan nakomen is hij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet
uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of
onbepaalde tijd op te schorten, zulks naar zijn keuze. In geval van overmacht
kan opdrachtgever opdrachtnemer niet tot schadevergoeding aanspreken.
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Artikel 10
1.

2.
3.

4.

5.

6.

De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd
op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende
kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en
materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen,
invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
De prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
Opdrachtnemer heeft zowel voor aanvang van de werkzaamheden als tussentijds
het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment
dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de
te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel
daarvoor zekerheid heeft gesteld.
De vergoeding is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, niet
afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met
inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is
verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van
opdrachtgever zijn verricht.
De vergoeding, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van
ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde
omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de
werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever
en opdrachtnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Over
alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de
omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht
geheel is uitgevoerd, lonen en / of prijzen een wijziging ondergaan, is
opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te
passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders
zijn overeengekomen.

Artikel 11
1.

2.

3.

Prijzen

Betaling

Betaling dient te geschieden in Euro`s en zonder enige aftrek of korting contant
ter plaatse waar de ondernemer is gevestigd of door overmaking op een door
hem aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de
levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 14 dagen na de
factuurdatum, dit alles tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van de ondernemer zijn
bank- of girorekening als de dag van betaling. Bezwaren tegen de hoogte van de
ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen plaatsvindt in
evenredigheid met de oplevering van het werk. Betaling dient in dat geval plaats
te vinden (telkens) binnen 14 dagen na afloop van een termijn.
Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet
volledig is betaald:
a.
is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de gehele openstaande
vordering terstond opeisbaar zijn, en
b.
zal opdrachtgever aan opdrachtnemer over de gehele vordering een rente
verschuldigd zijn ter grootte van de wettelijke rente conform art. 6:119 j°
6:120 BW, vermeerderd met 4%, zonder nadere sommatie of
ingebrekestelling. Gedeelten van een maand worden in deze als volle
maand aangemerkt.
c.
en de opdrachtgever, na daartoe door de opdrachtnemer te zijn gemaand,
gedurende een door de opdrachtnemer te bepalen termijn verzuimt aan
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4.

5.

6.

7.
8.

diens betalingsverplichtingen te voldoen, komen de kosten die verband
houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-,
en of executiemaatregelen (waaronder de kosten van de / een
faillissementsaanvra(a)g(en)) voor rekening van opdrachtgever.
Voormelde buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de
openstaande vordering(en) met een minimum van € 50.
Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering
op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente
en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
Indien de opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft
voldaan, is de opdrachtnemer bevoegd de nakoming van de jegens de
opdrachtgever aangegane verplichtingen op te schorten totdat betaling is
geschiedt of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor
het moment van in gebreke / verzuim zijn indien de opdrachtnemer het redelijke
vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de
opdrachtgever te twijfelen.
Ter keuze van de opdrachtnemer kan in voorgaande of daarmee overstemmende
omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden al dan niet gecombineerd
met een eis tot schadevergoeding, dan wel een wijziging van de
betalingsvoorwaarden worden gevorderd.
Opdrachtnemer kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen
aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.
Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover
de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn
verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 12
1.

2.

3.

4.

Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij
de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht.
Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of
onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor
ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade
heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou
zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot het bedrag
zoals in lid 2 en 3 van dit artikel is vastgelegd.
Behoudens eventuele verplichtingen van de ondernemer uit hoofde van het
bovenstaande is hij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei
schadevergoeding aan de klant en anderen, tenzij er sprake is van opzet of
daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van zijn kant (door degenen die de
ondernemer voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen).
Met name is de ondernemer ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of
bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en
stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de klant, diens
ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door
hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke
levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf
Aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in het geval van een belastingadvies of
een juridische opdracht beperkt tot een maximum van driemaal het bedrag van
de vergoeding voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar dat
opdrachtgever heeft betaald of nog verschuldigd is, met een maximum van
eenhonderdduizend Euro.
Aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in het geval van een opdracht tot
controle van financiële verantwoordingen beperkt tot een maximum van driemaal
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5.
6.

7.

8.

het bedrag van de vergoeding voor de desbetreffende opdracht over het laatste
kalenderjaar.
Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de
schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van
bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het
vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever,
opdrachtnemer of derden.
Indien opdrachtgever, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke
toestemming van opdrachtnemer, aan de zaken wijzigingen heeft doen uitvoeren,
vervalt elke garantieverplichting van opdrachtnemer zijn kant.
De klant is gehouden de ondernemer te vrijwaren voor alle aanspraken die
derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen hem mochten doen
gelden, voorzover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken
voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de klant komen.

Artikel 13
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst
opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het
bepaalde onder art. 10 lid 4 van toepassing.
Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt
is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mee te delen welke redenen ten
grondslag liggen aan de opzegging, en al datgene te doen wat de
omstandigheden in het belang van de opdrachtgever eisen.
Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft
opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies
recht op compensatie van opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan
de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen.
Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door opdrachtnemer, heeft
opdrachtgever recht op medewerking van opdrachtnemer bij overdracht van
werkzaamheden naar derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de
opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen.
Opdrachtnemer behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de
declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan
opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe
verrichtte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht
van de werkzaamheden extra kosten met zich meebrengt, worden deze in
rekening gebracht bij opdrachtgever.

Artikel 14
1.

2.

Opzegging

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze
algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer, die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren,
worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de
opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen
betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.
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