Algemene Leveringsvoorwaarden Rode Wouw B.V.

ARTIKEL 1
DEFINITIES
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: Degene die opdracht geeft tot het realiseren van een project, of een overeenkomst

aangaat met het doel een project op één of andere wijze te realiseren, wordt in deze
leveringsvoorwaarden aangeduid als opdrachtgever. Alle handelingen worden geacht, als opdracht tot
levering te zijn gegeven;

Opdrachtnemer: Rode Wouw B.V., bureau voor beleidsadvisering, organisatie ontwikkeling, interim
management en het ontwikkelen en uitvoeren van participatie- en samenwerkingsprocessen,
gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht
onder nummer 30231631. Overeenkomst: de door opdrachtgever en leverancier ondertekende
overeenkomst in tweevoud, waarvan elk der partijen voor aanvang van de opdracht,
aanbiedingen en/of leveringen een exemplaar ontvangt.
ARTIKEL 2
GEBONDENHEID AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen waarbij Rode Wouw
B.V. goederen en diensten van welke aard ook aan de opdrachtgever levert.
ARTIKEL 3
PRIJSOPGAVEN EN OFFERTES
Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Als een bindende
prijsopgave wordt gewenst, geldt deze slechts tot twee maanden na dato.
Offertes hebben, tenzij anders overeengekomen, een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen.
Rode Wouw B.V. behoudt zich het recht voor om een offerte in te trekken zonder daarvoor op enige
wijze jegens de opdrachtgever aansprakelijk te zijn.
ARTIKEL 4
DUUR EN BEËINDIGING
Alle opdrachten dienen wederzijds schriftelijk te worden bevestigd met vermelding van de
overeengekomen prijs, de inhoud van de opdracht en de uitvoeringstermijn.
De opdrachtgever is gehouden, alle gegevens met betrekking tot de gewenste opdrachtuitvoering aan
Rode Wouw B.V. te verstrekken. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde
gegevens niet tijdig aan Rode Wouw B.V. zijn verstrekt, heeft Rode Wouw B.V. het recht de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens
de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
Rode Wouw B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Rode Wouw
B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij
deze onjuistheid of onvolledigheid voor Rode Wouw B.V. kenbaar hoorde te zijn.
Deze overeenkomst kan onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst als ontbonden beschouwd worden indien:

Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever om (voorlopige) surséance van betaling of faillissement
verzoekt, dan wel surséance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt
verklaard;

Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt of niet langer in staat moet
worden geacht zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te kunnen nakomen als gevolg van
bijvoorbeeld overlijden, ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of andere onbekwaamheid;

beslaglegging ten deel valt op een omvangrijk gedeelte van het vermogen van Opdrachtnemer
en/of Opdrachtgever.
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Beide partijen hebben het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke
tussenkomst te beëindigen indien:

wederpartij zich schuldig maakt aan wanprestatie en niet, na daartoe schriftelijk te zijn
aangemaand, zijn verplichtingen binnen dertig dagen na een dergelijke aanmaning alsnog
nakomt;
Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer besluit(en) de opdracht te beëindigen.
Aan ontbinding als bedoeld in voorgaande leden kan de opzeggende partij jegens de opgezegde partij
geen enkel recht op schadevergoeding ontlenen.
ARTIKEL 5
UITVOERING VAN DE OPDRACHT
Rode Wouw B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Rode Wouw B.V.
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Rode Wouw B.V. is verplicht de aan hem verleende opdracht te leveren op de overeengekomen tijd
zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. Als door onvoorziene omstandigheden daarvan moet worden
afgeweken, dient dit tijdig en gemotiveerd aan de opdrachtgever bekend te worden gemaakt. De
opdrachtgever dient alles te doen om het op tijd leveren door Rode Wouw B.V. mogelijk te maken en
indien daaraan onvoorzien niet kan worden voldaan, dat tijdig en gemotiveerd mede te delen.
ARTIKEL 6
DECLARATIES EN FACTUREN
Alle prijzen in de overeenkomst zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
Rode Wouw B.V. is gerechtigd, betalingen in termijnen te vorderen. In de overeenkomst worden de
termijnen benoemd. De opdrachtgever dient zijn betalingen te doen binnen 30 dagen na de datum
van de rekening, die in overeenstemming met de overeenkomst door Rode Wouw B.V. is afgesproken.
Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn voldoet,
zal de opdrachtgever, zonder dat enig ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de
wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de
vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever
naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van
gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van het totale bedrag, met een
minimum van 100 euro worden bepaald. Betalingen worden geacht te zijn voldaan, wanneer Rode
Wouw B.V. het bedrag op zijn rekening heeft ontvangen.
ARTIKEL 7
STRIJDIGE BELANGEN
Rode Wouw B.V. kan geen opdrachten aanvaarden, waarvan zij behoort te begrijpen dat uitvoering
daarvan strijdig is met de belangen van bestaande opdrachtgevers of strijdig met zijn eigen belangen.
Rode Wouw B.V. is gehouden bij aanvaarding van nieuwe opdrachten het aspect strijdigheid
zorgvuldig te onderzoeken. Indien een opdracht strijdig is met de belangen van betrokken
opdrachtgevers kan Rode Wouw B.V. alleen met schriftelijke toestemming van de betrokken
opdrachtgevers een dergelijke opdracht aanvaarden. De opdrachtgever is in dat geval desgevraagd
verplicht het strijdige karakter van een nieuwe opdracht(gever) overtuigend aan te tonen.
ARTIKEL 8
AANSPRAKELIJKHEID
Rode Wouw B.V. is niet aansprakelijk voor schade die in verband met de uitvoering van een opdracht,
van verstrekte informatie en/of verstrekte adviezen, door welke oorzaak dan ook voor de
opdrachtgever, of voor bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, ontstaan.
De aansprakelijkheid van Rode Wouw B.V., voor zover deze door een aansprakelijkheidsverzekering
wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door een verzekering
wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Rode Wouw B.V. het bedrag van het overeengekomen
honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes
maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

Algemene leveringsvoorwaarden Rode Wouw B.V. 3.2

april 2013

2 van 3

Rode Wouw B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe
verhinderd is als een gevolg van overmacht.
ARTIKEL 9
GEHEIMHOUDING
Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn tijdens en na beëindiging van de (interim-)opdracht gehouden
aan volstrekte geheimhouding omtrent alle bedrijfsaangelegenheden, in de ruimste zin des woords,
die tijdens de uitvoering van de opdracht, op welke wijze dan ook, bij wederpartij of bij relaties
aangesloten bij of over één of meerdere der wederpartijen, ter kennis zijn gekomen.
ARTIKEL 10
EIGENDOMSRECHT
Alle informatie - waaronder correspondentie en geschreven en audiovisuele documenten - producten
en goederen blijven eigendom van de opdrachtgever en zijn door de opdrachtnemer slechts te
gebruiken, kopiëren of mee te nemen na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
Dit geldt ook voor alle informatie en producten waar opdrachtnemer i.r.t. derden aan meegewerkt
heeft of kennis van genomen heeft
ARTIKEL 11
GESCHILLEN
Indien een opdrachtgever in gebreke blijft ten aanzien van financiële verplichtingen, of eisen aan
Rode Wouw B.V. stelt waaraan zij redelijkerwijs niet aan kan voldoen, is Rode Wouw B.V. gerechtigd
alle wettelijke middelen aan te wenden en/of daartoe geëigende instanties bij in te schakelen.
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de
Rechtbank te Utrecht.
Opdrachtnemer blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het
toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
ARTIKEL 12
ARBEIDSRELATIE

Partijen verklaren uitdrukkelijk dat zij iedere arbeidsrelatie welke mogelijk voortvloeit uit deze
overeenkomst niet aanmerken en/of in de toekomst wensen aan te merken als een
dienstbetrekking.

Verder verklaren beide partijen dat bij de beoordeling van de te verwachten feiten en
omstandigheden van de werksituatie(s) van de opdrachtnemer, onder het voorbehoud dat de
feiten en omstandigheden in de toekomst zullen overeenstemmen met deze beoordeling, er op
grond van de geldende criteria sprake is van een zelfstandige arbeidsrelatie en er geen sprake
kan zijn van een dienstbetrekking.

Opdrachtnemer staat in voor correcte naleving van alle fiscale en sociale
verzekeringswetgevingen voor zover dit betrekking heeft op (de werknemers van de)
Opdrachtnemer.
ARTIKEL 13
TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten gesloten tussen Rode Wouw B.V. en de opdrachtgever is het Nederlandse
recht van toepassing.
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