Algemene
A
Voorrwaarden
Deze
D
Algemene Voorwaarden zijn gedeponee
erd bij de Kameer van
Koophandel
K
Amsterdam en zijn
n van toepassin
ng op de door TThema
Project
P
& Adviess BV te verrichtten werkzaamheden.
Artikel
A
1
Deefinities
In
n deze algemen
ne voorwaarden
n wordt verstaa
an onder:
 Opdrachtgeveer: de natuurlijjke persoon of rechtspersooon die
aan de opdrachtnemer opdracht
o
heeftt gegeven tott het
verrichten van
n werkzaamhed
den.
 Opdrachtnemer: Thema Projject & Advies BV, tevens handdelend
onder de hand
delsnaam TPA Adviseurs.
A
 Werkzaamhed
den: alle werkkzaamheden waartoe
w
opdraccht is
gegeven, of diie door opdrach
htnemer uit andere hoofde w orden
verricht dan w
wel behoren te worden
w
verrich
ht.
Artikel
A
2
Alggemeen
 Deze algemene voorwaard
den zijn van toepassing opp alle
n die door opd
drachtnemer bbinnen
offertes en ovvereenkomsten
het kader van de uitvoering van
v de werkzaa
amheden zoals onder
artikel 1 pun
nt 3 genoemd, worden aan
ngegaan, beho udens
wijzigingen in
n deze voorwaarden welke door
d
opdrachtnnemer
uitdrukkelijk een schriftelijk diienen te zijn be
evestigd.
 Andere algem
mene voorwaarrden dan die van opdrachtnnemer
worden uitdru
ukkelijk van de hand gewezzen, tenzij en nadat
opdrachtnemeer uitdrukkelijk en schrifttelijk met a ndere
algemene voo
orwaarden heefft ingestemd.
Artikel
A
3
To
otstandkoming van de overeenkomst
 De overeenkkomst komt tot stand door
d
de dooor de
opdrachtgever getekende en door opd
drachtnemer rretour
ontvangen opdrachtbevestigging. De bevestiging is gebaseeerd op
de ten tijde d
daarvan door opdrachtgever
o
aan opdrachtnnemer
verstrekte in
nformatie. De bevestiging wordt geachht de
overeenkomstt juist en volled
dig weer te geve
en.
 Het staat parttijen vrij de totsstandkoming van de overeenkkomst
met andere m
middelen te bew
wijzen.
omst wordt aan
ngegaan voor onbepaalde tijd tenzij
 De overeenko
uit de aard off strekking van de verleende opdracht
o
voorttvloeit
dat deze voor een bepaalde tijd
t is aangegaa
an.
Artikel
A
4
Veerplichtingen opdrachtgever
 Opdrachtgeveer is gehouden alle
a gegevens en
e bescheiden, welke
opdrachtnemeer overeenkom
mstig zijn oorde
eel nodig heeftt voor
het correct uiitvoeren van de
d verleende opdracht, tijdig in de
gewenste vorm en op de geewenste wijze ter beschikkinng van
opdrachtnemeer te stellen.
 Opdrachtgeveer staat in vo
oor de juisthe
eid, volledighe id en
betrouwbaarh
heid van de do
oor of namens hem aan opd racht‐
nemer verstreekte gegevens en
e informatie.
emer onverwijjld te
 Opdrachtgeveer is gehoudeen opdrachtne
informeren om
mtrent feiten en
e omstandigheden die in ve rband
met de uitvoering van de opd
dracht van bela
ang kunnen zijnn.
opdrachtgever niet, niet tijdiig of niet behooorlijk
 ln het geval o
voldoet aan d
de verplichtingeen zoals omsch
hreven in punt 1 tot
en met 3 van dit artikel, kom
men de daaruit voor
v
opdrachtnnemer
v opdrachtgeever.
voortvloeiende extra kosten voor rekening van
prakelijk voor het
h eventuele vverlies
 Opdrachtnemer is niet aansp
haar, door de opdrachtgever of een derd e, ter
van de aan h
beschikking geestelde gegeven
ns of gegevensd
drager(s).
Artikel
A
5
Uittvoering van de overeenkomst
 Opdrachtnemer bepaalt de
d wijze waa
arop de verleeende
dt uitgevoerd.
opdracht word
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O
r heeft het reecht bepaalde
e werkzaamhed
den,
 Opdrachtnemer
zonder kennisgeving aan opddrachtgever, te
e laten verrich
hten
door
d
derden.
 Opdrachtnemer
O
r zal de werkzaaamheden naa
ar beste vermo
ogen
en
e als een zorgv
vuldig handelennd beroepsbeoe
efenaar uitvoerren.
 Termijnen
T
waarrbinnen werkzaaamheden dien
nen te zijn volto
ooid
zijn slechts fa
atale termijneen indien zulks schriftelijkk is
overeengekome
o
en.
 Opdrachtgever
O
zal geen meedewerkers va
an opdrachtneemer
aannemen
a
of benaderen
b
om
m bij opdrachtggever, al dan niet
tijdelijk, direct of
o indirect in diienst te treden
n, dan wel direcct of
in
ndirect ten be
ehoeve van oppdrachtgever werkzaamheden
w
n te
verrichten.
v
Arttikel 6
Honorarium
 Opdrachtgever
O
is aan opdrach tnemer een ho
onorarium alsm
mede
vergoeding
v
van gemaakte kostten verschuldiggd overeenkom
mstig
de
d bij opdrach
htnemer gebrruikelijke tarieven, berekenings‐
methodieken
m
en
n werkwijzen.
 Het
H honorarium
m van opdrachttnemer is niet afhankelijk van
n de
uitkomst
u
van de
e verleende opddracht.
 Het
H honorarium
m van opdrachhtnemer, zo nodig vermeerd
derd
met
m voorschottten en declaraaties van ingeschakelde derd
den,
wordt
w
inclusief de eventueel vverschuldigde omzetbelasting,
o
, per
maand
m
of na volbrenging van de werrkzaamheden aan
opdrachtgever
o
in rekening gebbracht.
 Jaaarlijks kan opd
drachtnemer haaar tarieven aanpassen.
 Opdrachtnemer
O
r is gerechtigdd een voorschot op het haar
h
toekomende honorarium
h
tee verlangen alvorens
a
met de
werkzaamheden
w
n een aanvangg te maken. Dit voorschot wordt
met
m de einddeclaratie verrekennd.
 ln
ndien enige declaratie niet binnen de be
etalingstermijn van
artikel
a
7, punt 1 wordt voldaaan, is opdrachtnemer gerech
htigd
de
d werkzaamh
heden op te schorten, ook
o
voor and
dere
opdrachten
o
van
n opdrachtgevver dan waaro
op de onbetaalde
declaratie
d
betre
ekking heeft.
 Opdrachtnemer
O
r is niet aanspprakelijk voor schade die mo
ocht
ontstaan
o
als gev
volg van opschoorting van de werkzaamheden
w
n.
Arttikel 7
Beta
aling
 Betaling
B
door opdrachtgever
o
dient, zonder aftrek, kortingg of
schuldverrekening te geschhieden binnen
n 14 dagen na
en in Nederlan
ndse
faactuurdatum. Betaling dientt te geschiede
valuta,
v
door middel van overm
making ten gunste van een door
d
opdrachtnemer
o
aan te wijzen bbankrekening.
 Alle
A
in redeliijkheid gemaaakte gerechte
elijke en buiten‐
gerechtelijke
g
(incasso)kosten,, die opdrachtnemer maaktt in
verband
v
met de
e incasso van eeen vordering op opdrachtgeever,
komen
k
ten laste
e van opdrachtggever.
Arttikel 8
Geheimhouding enn exclusiviteit
 Opdrachtnemer
O
r is, behoudenns verplichtinge
en die de wett op
hem
h
legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens,
g
verplicht
tot geheimhoud
ding tegenover derden, die nie
et bij de uitvoeering
van
v de opdrach
ht zijn betrokkeen. Deze gehe
eimhouding bettreft
alle
a
informatie
e van vertrouuwelijke aard die hem door
d
opdrachtgever
o
ter
t beschikkingg is gesteld en de
d door verwerrking
daarvan
d
verkreg
gen resultaten.
 Opdrachtnemer
O
r is gerechtigdd de na bew
werking verkreegen
uitkomsten,
u
mits die uitkom
msten niet te herleiden zijn tot
in
ndividuele opdrachtgevers, aaan te wenden voor
v
statistische of
vergelijkende
v
do
oeleinden.
 Uitgezonderd
U
het bepaalde in het vorige lid,, is opdrachtneemer
niet
n gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgeverr ter
1

beschikking w
wordt gesteld aan
a te wenden tot een anderr doel
dan waarvoor zij werd verkreegen.
Artikel
A
9
Inttellectuele eige
endom
 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betreekking
tot producten van de geest welke
w
hij gebru
uikt of heeft ge bruikt
of ontwikkelt o
of heeft ontwikkkeld in het kad
der van de uitvooering
van de overeenkomst met opdrachtgeverr, voor zover oop die
r
kunnen
n bestaan of w
worden
producten in jjuridische zin rechten
gevestigd.
 Het is de op
pdrachtgever zonder vooraffgaande schrifttelijke
toestemming van opdrachtn
nemer niet toeggestaan deze, aal dan
niet met inschakeling van derden, te verveelvoudige
v
en, te
openbaren of te exploiteren..
htgever niet toeegestaan die prroducten aan d erden
 Het is opdrach
ter hand te steellen, anders daan ter inwinning van een deskkundig
oordeel omtreent de werkzaamheden van op
pdrachtnemer.
Artikel
A
10 Ovvermacht
 lndien opdracchtnemer zijn verplichtingen
v
uit
u de overeenkkomst
niet, niet tijdigg of niet behoo
orlijk kan nakom
men ten gevolgge van
een hem niet ttoerekenbare oorzaak,
o
waaronder begrepenn maar
daartoe niet b
beperkt stagnattie in de geregelde gang van zaken
binnen zijn ondernemingg, worden die verplichttingen
opgeschort to
ot op het mom
ment dat opdra
achtnemer alsnnog in
staat is deze o
op de overeengekomen wijze na
n te komen.
d
overmach
ht nakoming vaan de
 lndien de perriode, waarin door
verplichtingen
n door opdracchtnemer niet mogelijk is, llanger
duurt dan één maand, zijn opdrachtgeverr en opdrachtnnemer
bevoegd de overeenkomstt geheel of gedeeltelijk
g
enn met
onmiddellijke ingang schrifteelijk op te zegggen, zonder datt er in
dat geval een verplichting tott schadevergoe
eding bestaat.
Artikel
A
11 Op
pzegging
 Opdrachtgeveer en opdrachttnemer kunnen de overeenkkomst
ten allen tijde (tussentijds) per aangetekend
d schrijven opzeeggen
met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, ten zij de
redelijkheid en billijkheid zicch tegen beëind
diging of beëin diging
op een dergelijke termijn verrzetten.
 De overeenko
omst mag door ieder der partijjen per aangeteekend
schrijven (tusssentijds) wordeen opgezegd zonder inachtneeming
van een opzeggtermijn in het geval de andere partij niet inn staat
is om haar schulden te voldoen of indien een cuurator,
bewindvoerdeer of vereffenaaar is benoemd, de andere parttij een
schuldsaneringg treft, of om enige andere reden haar
activiteiten staakt of indien de andere parrtij het ontstaaan van
ovengenoemdee omstandighed
den bij de ene partij
een van de bo
redelijkerwijs aannemelijk acht
a
of indien
n er een situaatie is
ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt
r
i n het
belang van de opzeggende partij.
 lndien tot ((tussentijdse) opzegging is overgegaan door
opdrachtgever, heeft opdracchtnemer rechtt op vergoedinng van
het aan haaar zijde ontsttane en aann
nemelijk te m
maken
bezettingsverllies alsmede van additione
ele kosten d ie zij
redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegttijdige
beëindiging van de overeen
nkomst (zoals onder meer kkosten
met betrekking tot onderraanneming), tenzij
t
er feiteen en
den aan de opzegging ten gron
ndslag liggen d ie aan
omstandighed
opdrachtnemeer zijn toe te rekenen. lndie
en tot (tussenttijdse)
opzegging iss overgegaan
n door opdrachtnemer, heeft
opdrachtgever recht op meedewerking van
n opdrachtnem
mer bij
overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feitten en
den aan die op
pzegging ten grondslag
g
liggeen die
omstandighed
aan opdrachtgever zijn toe te rekene
en. Opdrachtnnemer
behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging
o
aansspraak
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op
o betaling van
n de declaratiies voor door haar tot dan toe
verrichte
v
werkza
aamheden, waaarbij aan de op
pdrachtgever on
nder
voorbehoud
v
de
e voorlopige rresultaten van
n de tot dan toe
verrichte
v
werk
kzaamheden tter beschikking zullen worrden
gesteld.
g
Voor zo
over de overdraacht van de werkzaamheden voor
v
opdrachtnemer
o
extra kosten m
met zich meebrrengt, worden deze
d
aan
a opdrachtgever in rekeningg gebracht.
 Bij
B beëindiging van de overeeenkomst dient ieder der parttijen
alle
a in haar bezit zijnde goedeeren, zaken en documenten
d
die in
eigendom
e
toebe
ehoren aan de andere partij onverwijld aan
n die
andere
a
partij ter hand te stelleen.
Arttikel 12 Aansprakelijkheid
 Opdrachtnemer
O
r zal haar werrkzaamheden naar
n
beste kun
nnen
verrichten
v
en daarbij de zorgvvuldigheid in accht nemen die van
opdrachtnemer
o
kan worden vverwacht. Indie
en een fout wordt
gemaakt
g
doordat opdrachtgevver of niet door opdrachtneemer
in
ngeschakelde derden aan opdrachtnem
mer onjuiste of
onvolledige
o
info
ormatie heeft vverstrekt, is op
pdrachtnemer voor
v
de
d daardoor ontstane schaade niet aan
nsprakelijk. lnd
dien
opdrachtgever
o
aantoont
a
dat ziij schade heeftt geleden door een
fo
out van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn
vermeden,
v
is de
e aansprakelijkhheid van opdra
achtnemer bep
perkt
tot het bedrag dat maximaal even hoog is als
a het honorarrium
waarvoor
w
de concrete
c
advieeswerkzaamheden zijn verricht,
gemaximeerd
g
to
ot een bedrag vvan € 200.000,‐.
 Opdrachtnemer
O
r is nimmer aannsprakelijk voo
or indirecte sch
hade
en/of
e
gevolgschade en/of bedrrijfsschade.
 Opdrachtnemer
O
r heeft te allenn tijde het recht, indien en voor
v
zover mogelijk de schade vvan opdrachtge
ever ongedaan
n te
maken.
m
 Opdrachtnemer
O
r is niet aanssprakelijk voorr beschadigingg of
teniet gaan van
v
bescheideen tijdens ve
ervoer of tijd
dens
verzending
v
per post, ongeachtt of het vervoe
er of de verzending
geschiedt
g
door of namens oppdrachtgever, opdrachtnemeer of
derden.
d
 Opdrachtgever
O
vrijwaart opdraachtnemer tegen alle aanspraaken
van
v
derden wegens
w
schadee die veroorrzaakt is doordat
opdrachtgever
o
aan opdrachttnemer onjuistte of onvolledige
in
nformatie heefft verstrekt, teenzij opdrachtgever aantoont dat
de
d schade geen
n verband houudt met verwijtbaar handelen
n of
nalaten
n
die haar is toe te rekeenen dan wel iss veroorzaakt door
d
opzet
o
of daarm
mee gelijk te stellen grove
e nalatigheid van
opdrachtnemer
o
en tenzij enigge dwingende nationale wett‐ of
regelgeving een dergelijke beppaling niet toesttaat.
passelijk recht en geschillen
Arttikel 13 Toep
 Op
O
alle overeenkomsten tussen op
pdrachtgever en
opdrachtnemer
o
is uitsluitennd het Nederlands recht van
toepassing.
 Alle
A
geschillen die verband houden mett overeenkomssten
tussen opdracchtgever en opdrachtneme
er, waarop deze
d
voorwaarden
v
van
v
toepassingg zijn en we
elke niet tot de
competentie
c
va
an de kantonreechter behoren
n, worden besleecht
door
d
de bevoe
egde rechter in het arrondissement waaarin
opdrachtnemer
o
zijn vestigingspplaats heeft.
 Partijen
P
zullen eerst
e
een berooep op de rech
hter doen nadaat zij
zich tot het uiterste
u
hebbeen ingespanne
en een geschil in
onderling
o
overle
eg te beslechte n.

2

