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Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer  50683969. 

 

1 Algemeen 

1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: 

Opdrachtnemer: HR Kompany.  

Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van de zelfstandig ondernemer. 

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en 

overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgevers respectievelijk hun rechtsopvolgers.  

1.3  Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever 

uitdrukkelijk van de hand. Standaardvoorwaarden en/of algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden 

uitsluitend wanneer deze door Opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.  

1.4 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met Opdrachtnemer, voor de 

uitvoering waarvan derden worden betrokken. 

1.5 Indien een of meerdere van de 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 om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde 

bepalingen overeen te komen. 

 

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 

2.1 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend , tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.  

2.2 Een overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de 

order of opdracht van de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Een overeenkomst tussen 

Opdrachtnemer en Opdrachtgever geldt in ieder geval als gesloten na ondertekening van de opdrachtbevestiging 

door beide partijen.  

2.3 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan 

van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. 

 

3 Prijs 

3.1 De prijzen genoemd in de offertes zijn exclusief BTW en alle overige kosten en voorschotten. Reis- en 

verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte.  
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3.2 Opdrachtnemer heeft het recht om – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder 

kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte 

percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. 

3.3 Opdrachtnemer is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de overeengekomen prijzen 

tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals 

BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. 

Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever het voornemen tot een tussentijdse verhoging schriftelijk kenbaar maken. 

Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.  

3.4 Indien de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te 

aanvaarden, is de Opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht 

schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van de Opdrachtnemer 

genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot 

ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet. 

3.5 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

 

4 Adviezen 

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, naar eigen inzicht en overeenkomstig de eisen 

van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer 

welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.  

 

5 Intellectuele eigendom 

5.1 Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, 

tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de 

Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Opdrachtnemer gesloten opdrachten is nagekomen.  

5.2 Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis (van 

systemen, methodieken e.e.a. verkregen in het kader van de uitvoering van de opdracht) en door Opdrachtnemer 

gemaakte en/of gebruikte schetsen, ontwerpen of ontwikkelde modellen in het kader van de opdracht voor andere 

doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.  

5.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden. 

5.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1 en 5.2 behoudt Opdrachtnemer het intellectueel eigendom op 

door Opdrachtnemer geleverde zaken of individuele zaak indien partijen ter zake van specifiek geleverde zaken of 

individuele zaak overeenkomen dat sprake is van zaken of een individuele zaak die dusdanig origineel van aard zijn/is 

dat opdrachtnemer de exclusieve rechten daarop behoudt. 
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6 Betalingsvoorwaarden 

6.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 30 dagen na 

(deel)factuurdatum. 

6.2 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk 

uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt.  

6.3 De volledige vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien: 

a. een betalingstermijn is overschreden; 

b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is; 

c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd; 

d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 

6.4 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen na dat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is 

gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst 

van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de 

wettelijke rente, overeenkomstig de in het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente, 

in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is. 

6.5  Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan 

Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten conform Voorwerk II verschuldigd.  

6.6 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de 

werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd. 

6.7 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten 

die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever. 

 

7 Onuitvoerbaarheid van de opdracht 

7.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door 

omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de 

hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. 

7.2 Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere 

wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld. 

7.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat 

nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de 

ontbinding geleden schade. 
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8 Wijzigingen in de opdracht 

8.1 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende 

overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever 

in rekening te brengen. Opdrachtgever verplicht zich in dat geval met Opdrachtnemer in overleg te treden en 

aanvullende afspraken te maken welke door Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk overeengekomen en 

bevestigd worden. 

8.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de 

werkelijkheid. 

 

9. Ontbinding 

9.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer 

gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling 

van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst 

geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 

Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen. 

9.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het 

recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade. 

9.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige 

vergoeding van schade aan Opdrachtgever. 

9.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer 

verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. 

9.5 Omstandigheden, die een overmacht situatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: 

gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de 

verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis 

gebruik maakt. 

9.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door 

deze ontbinding geleden schade. 

 

10 Reclames, klachten 

10.1 Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering 

ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. 

10.2 Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen 

drie maanden na afronding van de opdracht door Opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt. 
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10.3 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak 

niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering. 

 

11 Aansprakelijkheid 

11.1 Voor elke door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. 

Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is slechts 

aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en 

ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en uitvoeren van de opdracht, met dien verstande dat voor 

vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, 

gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende 

beperkingen in acht worden genomen. 

11. 1a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke 

oorzaak ook ontstaan.  

11. 1b Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. 

11. 1c De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te 

betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade. 

11.2 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijd beperkt tot maximaal het bedrag van de door 

assuradeur van Opdrachtnemer in voorkomende geval te verstrekken uitkering.  

11.3 Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de 

aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste het declaratiebedrag met 

inachtneming van het in lid 4 bepaalde. 

11.4 In afwijking van hetgeen onder lid 3 van dit artikel is bepaald , wordt bij de opdracht met een langere looptijd 

dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde 

honorariumgedeelte. 

 

12 Geheimhouding  

Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer is verplicht tegenover een ieder geheimhouding te betrachten omtrent al 

hetgeen te zijner kennis komt over de ander dan-wel over aan de ander gelieerde derden, waarvan hij weet of 

redelijkerwijze moet begrijpen, dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Dit geldt zowel voor de duur van de 

overeenkomst, alsmede na beëindiging. Indien een der partijen in welke vorm dan ook deze bepaling niet nakomt, 

zal hij onmiddellijk en zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is een bedrag van € 10.000,- verschuldigd zijn aan 

de andere partij, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding van de benadeelde partij. 

 

13 Toepasselijk recht  

Nederlands recht is van toepassing. 


