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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING 
 
 
 

Artikel 1. Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 

Nijskens Branding Agency, hierna te noemen “Opdrachtnemer” en een Opdrachtgever waarop 

Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet 

door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

 

1.1 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 

Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden 

betrokken.  

 

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

 

1.3 lndien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig rnoment geheel of 

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene 

voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen 

alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde 

bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de 

oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.  

 

1.4 lndien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze 

algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest’ van deze bepalingen.  

 

1.5 lndien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld 

is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

 

1.6 lndien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit 

niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate 

het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze 

voorwaarden te verlangen. 
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Artikel 2. Onderwerp overeenkomst 

 
 

2.1      Opdrachtnemer zal de Opdracht(en) voor Opdrachtgever uitvoeren onder de voorwaarden  

welke in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.  

 

2.2      De met de Opdracht(en) verbonden werkzaamheden betreffen ondersteunende  

      werkzaamheden, voorbereidende werkzaamheden en nazorg en uitvoerende  

      werkzaamheden. 

 

2.3 Onder ondersteunende werkzaamheden wordt verstaan het adviseren omtrent de aanpak van  

een project en daarmee bijdragen aan het slagen het project . 

 

2.4      Onder voorbereidende werkzaamheden en nazorg wordt verstaan alle benodigde  

werkzaamheden die nodig zijn voor het verkrijgen van voldoende inzicht in de achtergronden 

en context van de Opdracht(en) zoals het voeren van (intake)gesprekken, bijwonen van 

vergaderingen of (informatie)bijeenkomsten en informatie lezen en analyseren. 

 

2.5 Onder uitvoerende werkzaamheden wordt verstaan het daadwerkelijk uitvoeren van de 

Opdracht(en).   

 

Artikel 3. Vrijwaring  

3.1 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden, voortvloeiend uit en/of 

verband houdend met de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer, geen 

aanspraken daarvan uitgezonderd. 

 

Artikel 4. Nakoming  

4.1 Indien op enig moment Opdrachtnemer voorziet dat zij de verplichtingen in verband met een 

geaccepteerde Opdracht(en) niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient 

Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld. Beide partijen zullen al 

het redelijke in het werk stellen om de betreffende Opdracht eventueel op een later tijdstip 

doorgang te doen vinden. 

 

4.2 Bij annulering van een Opdracht door Opdrachtnemer is Opdrachtgever geen vergoeding 

verschuldigd aan Opdrachtnemer.  
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Artikel 5. Annulering  
 
 
5.1 Opdrachtgever houdt zich het recht voor om een Opdracht aan Opdrachtnemer te annuleren. 

Opdrachtgever zal al het redelijke in het werk stellen om de betreffende Opdracht op een later 

tijdstip te doen plaatsvinden of te zorgen voor een vervangende opdracht.  

 

Artikel 6. Zelfstandigheid 

 

6.1 Opdrachtnemer, gevestigd in Nederland, staat met nummer 50900560 als zelfstandige 

ingeschreven in het Nederlands Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 

en verklaart dat er, hoe dan ook, geen arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW e.v. 

tot stand komt/is gekomen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 

 

6.2 Als gevolg van de verklaarde zelfstandigheid  vrijwaart Opdrachtnemer Opdrachtgever 

integraal voor iedere mogelijke aanspraak die de Belastingdienst op Opdrachtgever al dan niet 

rechtsgeldig maakt ter zake van een voorondersteld zogenaamd “fictief dienstverband” voor 

de sociale verzekeringen en/of Wet op de Loonbelasting en alle overige van toepassing zijnde 

regelgeving, waaronder de Bedrijfstak Eigen Regeling. In het bijzonder vrijwaart 

Opdrachtnemer Opdrachtgever  voor iedere aanslag, naheffing, (na-)vordering etc. zijdens de 

Belastingdienst ter zake van afdrachten sociale premies en/of loonbelasting en/of gevolgen 

van de genoemde Bedrijfstak Eigen Regeling. Mocht zulks wel het geval zijn, dan is 

Opdrachtnemer integraal aansprakelijk voor alle genoemde en bedoelde afdrachten sociale 

premies, vorderingen, heffingen, boetes, kosten c.a., vrijwarende Opdrachtgever integraal 

voor al deze aanspraken ter zake; 

 

6.3 Als gevolg van het hiervoor in art. 6. bepaalde en in afwijking van het ter zake bepaalde in art. 

6.2. van de algemene voorwaarden, vrijwaart Opdrachtnemer Opdrachtgever integraal voor 

iedere mogelijke aanspraak die ter zake van een voorondersteld, al dan niet rechtsgeldig, 

civielrechtelijk dienstverband met Opdrachtgever op Opdrachtgever geldend zou kunnen 

maken. In het bijzonder vrijwaart Opdrachtnemer Opdrachtgever voor ieder(e) (recht op) 

loonaanspraak, loonvordering, vakantietoeslag, ontslagbescherming etc. ter zake van een 

civielrechtelijke arbeidsovereenkomst. Mocht zulks wel het geval zijn, dan is Opdrachtnemer 

integraal aansprakelijk voor alle vorderingen, boetes, kosten c.a., terzake, vrijwarende zij 

Opdrachtgever hierbij integraal voor alle genoemde en bedoelde aanspraken; 

 

6.4 Mocht, onverminderd het in deze voorwaarden bepaalde, onverhoopt de uitvoering van deze 

voorwaarden zodanige vorm hebben aangenomen, dat in fiscaal of sociaalverzekerings-

rechtelijk opzicht op enige wijze vast komt te staan dat er tussen partijen sprake is van een 

gezagsverhouding c.q. arbeidsovereenkomst, dan worden de in de algemene voorwaarden en 
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de onderliggende overeenkomst(en) van opdracht genoemde bedragen en tarieven 

aangemerkt als het brutoloon inclusief werkgeversaandeel sociale premies inclusief het alsdan 

verschuldigde uit hoofde van de Bedrijfstak Eigen Regeling bepaalde alsmede de  

Opdrachtnemer (als: werknemer) toekomende vakantierechten welke  Opdrachtgever (als: 

werkgever) alsdan aan Opdrachtnemer/werknemer c.q. Belastingdienst in zijn geheel 

verschuldigd is. In een dergelijke omstandigheid verklaart Opdrachtnemer hierbij geen enkele 

aanspraak op Opdrachtgever geldend te zullen maken ter zake van het verschil (bruto/netto) 

van de beloning. 

 

Artikel 7. Offertes en aanbiedingen 

 

7.1   Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een 

termijn voor aanvaarding is gesteld. lndien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de 

offerte of aanbieding op generlei wijze een recht worden ontleend indien het product waarop 

de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

 

7.2  Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de 

Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een 

onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

 

7.3  De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van 

overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder 

begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

 

7.4  lndien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of 

de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden, De 

overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 

Opdrachtnemer anders aangeeft. 

 

7.5  Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een 

gedeelte van de Opdracht(en) tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

 

Artikel 8. Wijziging van de opdracht 

 

8.1 Wijzigingen in de Opdracht door de Opdrachtgever die door Opdrachtnemer niet konden 

worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door de Opdrachtgever aan 

Opdrachtnemer worden voldaan conform het in de overeenkomst afgesproken projecttarief. Er 

is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of 

onvolledige gegevens door de Opdrachtgever, Opdrachtnemer haar geplande 
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werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer zal de kosten voor meerwerk op 

basis van nacalculatie in rekening brengen bij de Opdrachtgever. 

8.2  Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de 

uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan 

Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling opgegeven dan is het risico 

voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van opdrachtgever. 

8.3 Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg 

hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Opdrachtnemer wordt 

overschreden. 

8.4 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan 

Opdrachtnemer die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan hem verstrekte 

Opdracht. 

 

 

Artikel  9. Uitbesteding 

 

9.1 Opdrachtnemer kan de Werkzaamheden slechts uitbesteden aan derden na voorafgaande  

overeenstemming met Opdrachtgever. Zodra een dergelijke situatie zich voordoet, dient  

hiervoor een aanvulling op deze overeenkomst te worden ondertekend door partijen. 

 

Artikel 10. Duur en einde van de overeenkomst  

 

10.1 De algemene voorwaarden gaan in op de datum waarop zij door beide partijen is ondertekend 

en is aangegaan voor een jaar, met stilzwijgende verlenging voor telkens een jaar. Eventuele 

deelovereenkomsten gaan in op de datum welke daarin als aanvangsdatum van de 

werkzaamheden is bepaald en gelden voor de duur welke daarin is vastgelegd. 

 

Artikel 11. Tarieven  

 

11.1 Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is per deelproject een vergoeding 

 overeengekomen . De hoogte van deze vergoeding is overeengekomen in de  

 deelovereenkomst(en).Voor de werkzaamheden geldt het  21% BTW tarief.  

 

11.2 Voor werkzaamheden welke worden uitgevoerd in het weekend of in de avonduren zullen 

geen toeslagen in rekening worden gebracht, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. 

 

11.3 Het in de deelovereenkomst(en) vermelde tarief is een all-in tarief ( incl. reiskosten en 

materiaalkosten). Indien de reiskosten meer bedragen dan 100 euro per maand (zegge 
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tweehonderd euro) worden deze kosten in rekening gebracht  bij Opdrachtgever. Dit geldt ook 

voor verblijfskosten ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht(en).  

 

Artikel 12.Betalingsvoorwaarden 

 

12.1  Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de 

opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. 

Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, 

waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het 

opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot 

het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

 

12.2  In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke 

schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of 

(voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van 

Opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

 

12.3  Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering 

van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

 

12.4  Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, 

indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. 

Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet 

eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 

 

12.5  Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer 

verschuldigde. 

 

12.6  Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn 

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte 

voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis 

van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de 

berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.  

 

12.7  Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan 

Opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen 

niet ten genoegen van Opdrachtnemer gevolg wordt gegeven is Opdrachtnemer gerechtigd de 

uitvoering van alle overeenkomsten met de opdrachtgever op te schorten of te weigeren, 

zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van 

zijn andere rechten uit deze voorwaarden, gesloten (deel)overeenkomst(en) of de wet. 
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Artikel 13. Facturering en betaling  

 

13.1  Opdrachtnemer zal Opdrachtgever maandelijks achteraf  factureren. De hier tegenover 

staande werkzaamheden worden vooraf afgesproken met Opdrachtgever en is vastgelegd in 

de deelovereenkomst(en).   

 

13.2 Facturen worden binnen 8 dagen na factuurdatum betaald.  

 

Artikel 14. Reclames en onderzoek 

 

14.1 Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dan wel met betrekking tot het 

factuurbedrag dienen door de opdrachtgever uiterlijk binnen twee weken na voltooiing van de 

werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer, bij gebreke waarvan elke 

aanspraak jegens Opdrachtnemer vervalt. 

 

14.2 Klachten als bedoeld in het eerste lid, schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever 

niet op. 

 

14.3 Indien en voor zover een klacht gehonoreerd wordt, dan heeft opdrachtgever de keuze tussen 

het aanpassen van het in rekening gebrachte honorarium, dan wel het kosteloos verbeteren of 

opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden. Indien het alsnog verrichten van de 

werkzaamheden aantoonbaar zinloos is geworden, dan heeft opdrachtgever het recht op 

restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium. 

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid  

 

15.1  De partij die toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen dan 

wel onrechtmatig handelt jegens de andere partij, is tegenover die partij aansprakelijk voor 

vergoeding van de door de andere partij dientengevolge geleden en/of nog te lijden schade. 

Indirecte schade komt niet in aanmerking voor vergoeding. 

 

15.2  Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtnemer lijdt bij de uitvoering 

van de overeengekomen werkzaamheden.  

 

15.3  Opdrachtnemer verklaart dat hij een verzekering heeft afgesloten welke voldoende dekking 

biedt tegen schade waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk, respectievelijk tot vrijwaring 

gehouden is. Hiertoe behoort in elk geval een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

Opdrachtnemer zal op eerste verzoek de polis aan Opdrachtgever ter inzage geven. 
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Opdrachtnemer zal een dergelijke verzekering gedurende deze overeenkomst in stand 

houden. 

 

15.4 Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft 

derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is 

bepaald. 

 

15.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat 

Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of 

onvolledige gegevens. 

 

15.6 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de 

aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot 

dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

 

15.7 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der 

uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

 

15.8 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen 

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

 

Artikel 16. Vrijwaring derden 

 

16.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in 

verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan 

andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. 

 

16.2 Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien 

Opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al 

hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in 

gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder 

ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde 

van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico 

van de Opdrachtgever. 

 

Artikel 17. Geheimhouding  

 

17.1  Opdrachtnemer verplicht zich, zowel gedurende als na beëindiging van de samenwerking 

en/of een (deel)overeenkomst, geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle gegevens, 
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informatie en dergelijke, waarvan Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst 

kennis neemt. 

 

17.2  Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden, welke mochten 

voortvloeien uit enig ongeautoriseerd gebruik van gegevens of informatie en dergelijke, door 

of namens Opdrachtnemer. 

 

17.3  Opdrachtnemer verbindt zich de in lid 1 genoemde gegevens, informatie en dergelijke, niet 

aan derden ter beschikking te stellen en/of hierover aan derden inlichtingen te verschaffen, 

zulks in de ruimste zin des woords, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe van 

Opdrachtgever. 

 

17.4  Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke 

informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben 

verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit 

voortvloeit uit de aard van de informatie. 

17.5 Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak 

gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen 

derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een 

verschoningsrecht, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of 

schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op 

grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

 

Artikel 18. Intellectueel eigendom 

 

18.1 Alle door Opdrachtnemer voor opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen 

zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten 

van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, 

modelrechten en/of octrooirechten. 

 

18.2  Alle door de Opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verstrekte stukken, zoals 

rapporten, computer programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, 

zijn te gebruiken door opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten 

behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Opdrachtnemer verstrekte stukken 

mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, verveelvuldigd worden dan wel geëxploiteerd 

worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken 

anders voortvloeit. 
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Artikel 19. Ontbinding  

 

19.1  In de hieronder omschreven gevallen heeft de aldaar genoemde partij het recht de 

(deel)overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, door middel van een 

buitengerechtelijke ontbindingsverklaring te ontbinden: 

 

a) Opdrachtgever indien door Opdrachtnemer enige vergoeding, beloning, gift of enig ander 

voordeel, in welke vorm ook, is toegezegd, aangeboden of verschaft aan personeel of 

vertegenwoordigers van Opdrachtgever met betrekking tot de totstandkoming of de uitvoering 

van deze of andere, reeds gesloten of nog te sluiten overeenkomsten. 

 

b) Elk der partijen indien en zodra aan de andere partij voorlopige of definitieve surseance van 

betaling is verleend, dan wel indien en zodra de andere partij in staat van faillissement is 

verklaard.  

 

c) Elk der partijen indien de andere partij een beroep doet op overmacht en de overmachtperiode 

reeds drie maanden duurt, hetzij met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid drie 

maanden of langer zal duren.  

 

d) Elk der partijen indien de andere partij enige andere verplichting uit deze algemene 

voorwaarden of een (deel)overeenkomst niet nakomt (na bij aangetekende brief in gebreke te 

zijn gesteld), en de niet-nakoming van zodanig ernstige aard is dat van de andere partij 

voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 

 

19.2 Indien er sprake is van een al dan niet rechtsgeldig fictief dienstverband geldt een onmiddellijke 

tussentijdse beëindiging van der partijen ongeschreven arbeidsovereenkomst met wederzijds 

goedvinden, waarbij Opdrachtnemer tevens finale kwijting en decharge verleent aan 

Opdrachtgever ter zake de Opdrachtnemer in voorkomend geval toekomende 

werknemersrechten, en zulks in de meest uitgebreide financiële en civielrechtelijke zin. 

 

Artikel 20. Opzegging 

20.1 In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling 

aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder 

inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen. 

 

20.2 Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van 

Opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan 
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derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met 

zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. 

 

Artikel 21. Overmacht  

 

21.1  Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor risico van 

Opdrachtgever of Opdrachtnemer kan komen.  

 

21.2  Met in aanmerking van het bepaalde in artikel 4.2, wordt in geval van overmacht de nakoming 

door de betrokken partij van diens verplichtingen uit deze overeenkomst en/of een 

deelovereenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de betreffende 

overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding uit dien hoofde 

gehouden zijn. 

 

21.3  Van een geval van overmacht zal onverwijld schriftelijke mededeling aan de andere partij 

worden gedaan, onder overlegging van de nodige bewijsstukken.  

 

Artikel 22. Nietigheid  

 

22.1  In geval van nietigheid, ontbinding of beëindiging anderszins van (een deel van) een of meer 

bepalingen van de algemene voorwaarden en/of een (deel)overeenkomst, blijven de overige 

(delen van de) bepalingen van kracht. Partijen verplichten zich reeds nu voor alsdan met 

elkaar in overleg te treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen, 

waarbij zoveel mogelijk de strekking van de betreffende overeenkomst (inclusief de nietige 

c.q. ontbonden bepalingen) behouden blijft. 

 

Artikel 23. Contractsoverneming  

 

23.1  Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de overeenkomst zonder schriftelijke 

toestemming van Opdrachtnemer over te dragen aan derden. Voor zover Opdrachtnemer al 

schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractsoverneming blijft 

opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de 

overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.  

 

23.2 Voorts geldt dat voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben 

gegeven voor een contractsoverneming, dan dient opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan 

voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te 

beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Opdrachtnemer is niet tot 

enige schadevergoeding ter zake gehouden.  
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Artikel 24. Rechtskeuze  

 

23.1  De algemene voorwaarden en eventuele (deel)overeenkomst(en) worden beheerst door  

Nederlands recht.  

23.2 Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan 

tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van 

de woonplaats van Opdrachtnemer 

. 


