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A. Definities 

 

Diensten 

Werkzaamheden die Opdrachtnemer in Opdracht en/of ten 

behoeve van Opdrachtgever verricht, zoals onder meer maar 

niet uitsluitend het verrichten van advies. 

Opdracht: 

Bij wijze van Overeenkomst verstrekte aanvraag van de 

Opdrachtgever om Diensten, zoals onder meer maar niet 

uitsluitend het verrichten van advies, van Opdrachtnemer af 

te nemen. 

Opdrachtgever: 

Iedere (rechts-)persoon die aan Opdrachtnemer B.V. een 

Opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden heeft 

gegeven. 

Opdrachtnemer: 

Opdrachtnemer, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer 71098445. 

Overeenkomst: 

Een (schriftelijke) Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en 

Opdrachtgever waarbij Opdrachtnemer zich verplicht aan 

Opdrachtgever een of meer Diensten te leveren tegen 

betaling door Opdrachtgever van de daarvoor geldende 

vergoeding. 

Werkzaamheden: 

Alle Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven of die 

door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht, dit 

alles zoals vermeld in de Overeenkomst van Opdracht. 

B. Toepasselijkheid 

 

B.1Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 

werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen 

Opdrachtnemer en Opdrachtgever(s) respectievelijk 

haar/hun rechtsopvolger(s)waarop Opdrachtnemer deze 

voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van 

deze voorwaarden niet door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en 

schriftelijk is afgeweken. 

B.2 Deze voorwaarden zijn ook, zonder nadere verklaring, van 

toepassing op alle opvolgende Overeenkomsten tussen 

Opdrachtnemer en Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en 

schriftelijk uitgesloten. 

B.3De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden 

van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten door 

Opdrachtnemer, tenzij door deze door Opdrachtnemer 

schriftelijk zijn aanvaard. 

B.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn 

slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn 

overeengekomen.  

B.5 Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden 

gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van 

elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot 

stand gekomen Overeenkomst. 

B.6 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene 

voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven 

de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden 

volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever 

zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen 

ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen 

overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het 

doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht 

worden genomen 

C. Aanbod & totstandkoming van de Overeenkomst 

 

C.1 Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn geheel 

vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is 

bepaald. Indien een offerte of aanbieding van 

Opdrachtnemer een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod 

door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Opdrachtnemer 

het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na kennisneming 

van de aanvaarding door Opdrachtgever te herroepen. Tenzij 

uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de offertes en 

aanbiedingen van Opdrachtnemer dertig dagen geldig. 

C.2 De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen of doen 

van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) Opdracht 

bij Opdrachtnemer en de aanvaarding daarvan door 

Opdrachtnemer, dan wel op het moment dat Opdrachtnemer 

een aanvang neemt met de uitvoering van de Opdracht. 

Opdrachtgever aanvaardt door zijn schriftelijke of 

mondelinge verstrekking van de Opdracht deze algemene 

voorwaarden. 

C.3 De in artikel C.2 genoemde aanvaarding door Opdrachtnemer 

kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden. Dit geldt ook 

indien de Opdracht van Opdrachtgever langs elektronische 

weg is geplaatst.  

C.5 Op Opdrachtnemer rust geen enkele verplichting om 

Opdrachtgever middelen ter beschikking te stellen om 

invoerfouten door Opdrachtgever te kunnen opsporen of 

corrigeren. Tussen partijen geldt de inhoud van de Opdracht 

van Opdrachtgever zoals deze door Opdrachtnemer is 

ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt 

bij het verstrekken van de Opdracht komen voor rekening en 

risico van Opdrachtgever. 

D. Prijzen & tarieven 

 

D.1 Opdrachtgever is voor de door Opdrachtnemer te verrichten 

Diensten een vergoeding verschuldigd zoals omschreven in de 

Overeenkomst en/of de Opdracht. Deze vergoeding kan een 

vast uurtarief zijn welke wordt vermenigvuldigd met het 

werkelijk bestede aantal uren. Bij een abonnement per dag, 

dagdeel of een projectmatige opdracht zal een vast 

honorarium worden opgenomen in de Overeenkomst. Deze 

vergoeding geldt uitsluitend ten aanzien van de in de 

Overeenkomst of Opdracht vermelde Diensten.  

D.2 Alle door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn excl. 

omzetbelasting en excl. andere van overheidswege geldende 



3 
 

heffingen, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk 

anders is aangegeven. 

D.3 Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde 

kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn 

begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en 

verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten. Voor 

zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk 

worden berekend. 

D.4 Tenzij anders vermeld geldt een kilometervergoeding van € 

0,60 exclusief btw gerekend vanaf het kantoor Naaldwijk. 

Indien de reistijd langer is dan 30 minuten wordt het uurtarief 

van de betreffende medewerker in rekening gebracht. Deze 

regeling geldt ook indien Opdrachtgever wenst dat 

Opdrachtnemer, buiten hetgeen wat is afgesproken, 

aanwezig dient te zijn op een gewenste locatie. 

D.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om stijging van 

één of meer van de kostenelementen (waaronder ook, doch 

niet uitsluitend wordt verstaan lonen en sociale premies) aan 

Opdrachtgever door te berekenen. Een zodanige 

prijsverhoging zal minimaal dertig dagen voorafgaand aan de 

datum waarop zij voor het eerst van toepassing zal zijn, 

schriftelijk door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever kenbaar 

worden gemaakt. Opdrachtgever is in dat geval bevoegd om 

binnen zes weken na dagtekening van de brief afkomstig van 

Opdrachtnemer zoals bedoeld in de vorige zin, de 

Overeenkomst te ontbinden middels een aangetekend 

schrijven. 

E. Facturering & betaling 

 

E.1 Opdrachtnemer factureert Diensten bij aanvang van de 

Diensten, waarna tweewekelijks bij declaratie, tenzij 

uitdrukkelijk anders met Opdrachtgever overeengekomen. 

Opdrachtnemer aanvaard dat dit zowel schriftelijk als 

elektronisch (per e-mail) kan plaatsvinden. 

E.2 Kosten zoals genoemd in artikel D.3 worden maandelijks bij 

(voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Opdrachtnemer 

aanvaard dat dit zowel schriftelijk als elektronisch (per e-mail) 

kan plaatsvinden. 

E.3 Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 

viertien dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer 

aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij schriftelijk 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

E.4 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 

Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan zijn 

betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer te verrekenen 

met een vordering van Opdrachtgever op Opdrachtnemer, uit 

welke hoofde dan ook. 

E.5 Indien de Opdracht is verstrekt door meer dan één 

Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk 

aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in 

dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de 

declaratie). 

E.6 Opdrachtnemer heeft het recht op ieder moment 

vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de 

betaling van Opdrachtgever te verlangen. 

E.7 De betalingstermijn als bedoeld in artikel E.3 is een fatale 

termijn. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever dan ook 

zonder ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtnemer 

gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke 

rente in rekening te brengen. 

E.8 Naast de wettelijke rente als bedoeld in E.7 is de 

Opdrachtgever bij overschrijding van de betalingstermijn als 

bedoeld in E.3 ook buitengerechtelijke en gerechtelijke 

kosten verschuldigd aan Opdrachtnemer. 

E.9 In geval van niet of niet-tijdige betaling door Opdrachtgever is 

Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst 

buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties 

respectievelijk verrichting van Werkzaamheden en/of 

Diensten te staken, onverminderd het recht van 

Opdrachtnemer om nakoming of vergoeding van de ten 

gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst geleden 

schade van Opdrachtgever te vorderen. 

E.10 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van 

betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van 

Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

F. Levering & leveringstermijnen 

 

F.1 Opdrachtnemer zal zo spoedig mogelijk na totstandkoming 

van de Overeenkomst een aanvang maken met de levering 

van Diensten, indien aanvang van de Diensten mogelijk is. 

F.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van zijn 

verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, zolang 

Opdrachtgever niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit 

hoofde van enige met Opdrachtnemer bestaande 

rechtsverhouding heeft voldaan. 

F.3 Elke gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst, kan 

worden gefactureerd, in welk geval dit gedeelte wordt 

beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk 

geval moet betaling plaatsvinden in overeenstemming met 

het bepaalde in artikel E. 

G. Communicatie 

 

G.1 Alle kennisgevingen in het kader van de naleving van de 

Overeenkomst en deze algemene voorwaarden dienen 

schriftelijk te worden gedaan. Om haar werking te hebben, 

dient de kennisgeving de ontvangende partij te hebben 

bereikt. De bewijslast ter zake rust op de partij die de 

kennisgeving verzendt. 

H. Uitvoering van de Overeenkomst  

 

H.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen de Diensten met zorg uit 

te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met 

Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en 

procedures. Deze verplichting heeft het karakter van een 
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inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het 

beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.  

H.2 De uitvoering van Opdrachtnemer is gebaseerd op de 

informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De 

Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle 

essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het 

onderzoek heeft verstrekt.  

H.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, 

waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn 

of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te 

begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 

overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. 

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde 

gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft 

Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst 

op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende 

extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de 

Opdrachtgever in rekening te brengen.  

H.4 Indien Opdrachtgever materialen van Opdrachtnemer onder 

haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor 

deze materialen. Bij vermissing of beschadiging heeft 

Opdrachtnemer het recht dit aan Opdrachtgever in rekening 

te brengen. 

H.5 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de Opdracht 

benodigde gegevens en informatie verstrekken die 

Opdrachtnemer meent nodig te hebben. Daarnaast is 

Opdrachtgever gehouden alle overige feiten en 

omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte 

uitvoering van de Overeenkomst te verstrekken. 

H.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke 

aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van door de 

Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige 

gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 

Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.  

H.7 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal 

worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die 

onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot 

dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan 

voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.  

H.8 Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de 

Overeenkomst of onderdelen daarvan uit te besteden aan of 

te laten verrichten door derden, indien dat naar de mening 

van Opdrachtnemer een goede of efficiënte uitvoering van de 

Opdracht bevordert. Deze derden kunnen een direct beroep 

op deze algemene voorwaarden doen tegenover de 

Opdrachtgever. De werking van artikel 7:404 BW wordt ter 

zake uitdrukkelijk uitgesloten. 

H.9 Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer 

ingeschakelde derden in het kader van de opdracht 

werkzaamheden worden verricht op de locatie van 

Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen 

locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die 

medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.  

H.10 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele 

aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van 

de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever 

toerekenbaar is.  

H.12 De Opdrachtgever gaat akkoord met opnamen van de 

referentie in de lijst van referenties van Stip HR Advies. 

I.  Wijziging en meerwerk 

 

I.1 Indien Opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande 

instemming van Opdrachtgever Werkzaamheden of andere 

prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van 

de overeengekomen Diensten vallen, zullen deze 

Werkzaamheden of prestaties door Opdrachtnemer aan 

Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke 

tarieven van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is echter niet 

verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan 

verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke 

Overeenkomst wordt gesloten.  

I.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor meer 

Werkzaamheden dan vermeld in de Opdrachtbevestiging uit 

te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, 

indien deze Werkzaamheden in het belang zijn van de 

Opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de 

Opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de 

hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende 

Werkzaamheden. 

J. Overmacht 

 

J.1 Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige 

verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg 

van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en 

noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer 

geldende opvattingen voor hun rekening komt.  

J.2 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 Opdrachtnemer 

geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer 

niet in staat is de verplichtingen na te komen.  

J.3 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te 

beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming 

verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen 

had moeten nakomen.  

J.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht 

voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst 

opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee 

maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te 

ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan 

de andere partij.  

J.5 Voorzover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van 

overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de 

overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en 

aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte 
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zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd 

om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen 

gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden 

deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke 

overeenkomst.  

K. Intellectueel eigendom 

 

K.1 Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden 

bepaalde behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en 

bevoegdheden voor die Opdrachtnemer toekomen op grond 

van de Auteurswet.  

K.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals 

rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, 

tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te 

worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door 

hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer 

worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van 

derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken 

anders voortvloeit.  

K.3 Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van 

de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere 

doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen 

vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt 

gebracht 

L. Aansprakelijkheid 

 

L.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle 

aanspraken van derden ter zake van door Opdrachtnemer 

geleverde Diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat 

deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of 

opzet van de kant van Opdrachtnemer en Opdrachtgever 

bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt 

treft. 

L.2 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze 

aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door 

Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever aan honorarium in 

rekening is gebracht en door de Opdrachtgever aan 

Opdrachtnemer is voldaan met betrekking tot de opdracht 

waaruit de aansprakelijkstelling voortvloeit. Opdrachtnemer 

is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder 

begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 

besparingen en schade door bedrijfs stagnatie. 

M. Geheimhouding & Vertrouwelijkheid 

 

M.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle 

informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden. 

Opdrachtnemer zal in het kader van de Opdracht alle 

mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van 

de belangen van de Opdrachtgever. 

M.2 De Opdrachtgever zal zonder toestemming van 

Opdrachtnemer aan derden geen mededeling doen over de 

aanpak van Opdrachtnemer, zijn werkwijze en dergelijke, dan 

wel zijn rapportage ter beschikking stellen. 

M.3 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een 

rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is 

vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde 

rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en 

Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een 

wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of 

toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet 

gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de 

wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de 

overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

N. Opzegging 

 

N.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde 

schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn 

van één maand.  

N.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door 

Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie 

vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken 

bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de 

opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn 

toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot 

betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte 

werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe 

verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud 

ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.  

N.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door 

Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met 

Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te 

verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en 

omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die 

aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.  

N.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor 

Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden 

deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.  

O. Opschorting en ontbinding  

 

O.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de 

verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te 

ontbinden, indien: - Opdrachtgever de verplichtingen uit de 

overeenkomst niet of niet volledig nakomt. - na het sluiten 

van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen 

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de 

Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval 

er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever 

slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de 

opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming 

haar rechtvaardigt. - Opdrachtgever bij het sluiten van de 

overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de 

voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en 

deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.  

O.2 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te 

(doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen 

welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst 

onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
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niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich 

anderszins omstandigheden O.3 voordoen welke van dien 

aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de 

overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.  

O.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de 

vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever 

onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming 

van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken 

uit de wet en overeenkomst.  

O.5 Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding 

te vorderen. 

P. Toepasselijk recht & geschillen 

 

P.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. 

P.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de 

Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de 

bevoegde rechter van de woonplaats van Uitgever, voor zover 

wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten. 

Q. Slotbepalingen 

 

Q.1 In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet 

voorzien, zal de Overeenkomst in het licht van deze 

Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden 

uitgelegd. 

 


