Algemene voorwaarden
Artikel 1 | Definities
1. Administratiekantoor OOZ – Orde Op Zaken,
gevestigd te Zoetermeer, KvK-nummer
27380736, wordt in deze algemene
voorwaarden aangeduid als “dienstverlener”.
2. De wederpartij van dienstverlener wordt in
deze algemene voorwaarden aangeduid als
“opdrachtgever”.
3. Een aantal bepalingen in deze algemene
voorwaarden ziet toe op de situatie waarin de
opdrachtgever een natuurlijk persoon is die
niet handelt in de uitoefening van een beroep
of bedrijf. In deze bepalingen zal
opdrachtgever aangeduid worden met de term
“consument”
4. “Partijen” zijn dienstverlener en
opdrachtgever (of consument) samen.
5. Met de overeenkomst wordt bedoeld de
overeenkomst tot dienstverlening tussen
partijen.
6. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail,
per fax of enige andere wijze van
communicatie die met het oog op de stand der
techniek en de in het maatschappelijk verkeer
geldende opvattingen hiermee gelijk gesteld
kan worden.
Artikel 2 | Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
overeenkomsten en leveringen van diensten
door of namens dienstverlener.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als
dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is
overeengekomen.
3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener
steeds inspanningsverplichtingen, geen
resultaatsverplichtingen.
Artikel 3 | Betaling
1. Facturen en/of declaraties moeten binnen 14
dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij
partijen hierover schriftelijk andere afspraken
hebben gemaakt of op de declaratie een
andere betaaltermijn vermeld is.
2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op
opschorting of verrekening door overschrijving
van het verschuldigde bedrag op het door
dienstverlener opgegeven
bankrekeningnummer.
3. Betaalt opdrachtgever niet binnen de
overeengekomen termijn, dan is hij van
rechtswege, zonder dat daarvoor enige
aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat

4.

5.

6.

moment is dienstverlener gerechtigd de
verplichtingen op te schorten totdat
opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen
heeft voldaan.
Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal
dienstverlener tot invordering overgaan. De
kosten met betrekking tot die invordering
komen voor rekening van de opdrachtgever.
Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij
naast de hoofdsom tevens wettelijke
(handels)rente, buitengerechtelijke
incassokosten en overige schade verschuldigd
aan dienstverlener. De incassokosten worden
berekend aan de hand van het Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of
surseance van betaling van de opdrachtgever
zijn de vorderingen van dienstverlener op de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan
de uitvoering van de opdracht door
dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht
de afgesproken prijs aan dienstverlener te
betalen.

Artikel 4 | Offertes
Het aanbod van dienstverlener middels offerte
is hooguit 3 maanden geldig, tenzij in het
aanbod een andere termijn van aanvaarding is
genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die
gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het
aanbod.
Artikel 5 | Prijzen
1. De op offertes en facturen van dienstverlener
genoemde prijzen zijn exclusief BTW en
eventuele andere overheidsheffingen, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen
partijen bij de totstandkoming van de
overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen,
kan het tarief met betrekking tot de
dienstverlening worden vastgesteld op grond
van de werkelijk bestede uren. Het tarief
wordt berekend volgens de gebruikelijke
uurtarieven van dienstverlener, geldend voor
de periode waarin hij de werkzaamheden
verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief
is overeengekomen.
Artikel 6 | Prijsindexering
1. De bij het aangaan van de overeenkomst
overeengekomen prijzen en uurlonen zijn
gebaseerd op het op dat moment gehanteerde
prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan
opdrachtgever te berekenen vergoedingen
jaarlijks per 1 januari aan te passen.
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Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen
worden zo spoedig mogelijk, maar binnen 1
kalendermaand, medegedeeld aan de
opdrachtgever.

Artikel 7 | Informatieverstrekking door opdrachtgever
1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de
uitvoering van de opdracht relevant is
beschikbaar voor dienstverlener.
2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en
bescheiden, die dienstverlener meent nodig te
hebben voor het correct uitvoeren van de
opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op
de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid,
volledigheid en betrouwbaarheid van de aan
dienstverlener ter beschikking gestelde
gegevens en bescheiden, ook indien deze van
derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard
van de opdracht niet anders voortvloeit.
4. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor
elke schade in welke vorm dan ook die
voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het
eerste lid van dit artikel gestelde.
5. Indien en voor zover opdrachtgever dit
verzoekt, retourneert dienstverlener de
betreffende bescheiden.
6. Stelt de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet
behoorlijk de door dienstverlener verlangde
gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt
de uitvoering van de opdracht hierdoor
vertraging op, dan komen de daaruit
voortvloeiende extra kosten en extra honoraria
voor de rekening van opdrachtgever.
Artikel 8 | Uitvoering van de overeenkomst
1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar
beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Dienstverlener heeft het recht om
werkzaamheden te laten verrichten door
derden.
3. Het is de verantwoordelijkheid van de
opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan
beginnen aan de opdracht.
Artikel 9 | Contractduur opdracht
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en
dienstverlener wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
overeenkomst iets anders voortvloeit of
partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
2. In geval van een contractduur voor bepaalde
tijd en bij gebreke van rechtsgeldige opzegging
wordt de overeenkomst geacht stilzwijgend
voor eenzelfde periode verlengd.

Artikel 10 | Opzegging overeenkomst
1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders
zijn overeengekomen, worden
overeenkomsten tot het verrichten van
werkzaamheden met betrekking tot een
bepaald boekjaar geacht te zijn gegeven voor
het gehele boekjaar.
2. Ingeval een overeenkomst conform lid 1 van
dit artikel is aangegaan voor het gehele
boekjaar, kunnen beide partijen deze
overeenkomst met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 kalendermaand schriftelijk
opzeggen. Bij gebreke van rechtsgeldige
opzegging wordt de overeenkomst geacht
stilzwijgend voor een boekjaar te zijn verlengd.
3. Tussentijdse beëindiging van de verlengde
overeenkomst is mogelijk met inachtneming
van bij lid 2 genoemde opzegtermijn.
4. Bij overeenkomsten met consumenten zijn
partijen te allen tijde gerechtigd de
overeenkomst tussentijds op te zeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van 1
kalendermaand.
5. Na het aangaan van een overeenkomst voor
onbepaalde tijd staat het de opdrachtgever vrij
om, met inachtneming van een opzegperiode
van 1 kalendermaand, de opdracht aan
dienstverlener te beëindigen.
6. Wanneer opdrachtgever de overeenkomst
opzegt, is de opdrachtgever verplicht het
verschuldigde honorarium en de gemaakte
onkosten van dienstverlener te betalen tot
afloop van de overeenkomst.
Artikel 11 | Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de
overeenkomst blijkt dat het voor een
behoorlijke uitvoering van de opdracht
noodzakelijk is om de te verrichten
werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
passen partijen tijdig en in onderling overleg
de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de
overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,
kan het tijdstip van voltooiing van de
uitvoering daardoor worden beïnvloed.
Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo
spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de wijziging van of de aanvulling op de
overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties heeft, licht dienstverlener
opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk
schriftelijk is.
4. Indien partijen een vast honorarium zijn
overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij
aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van
de overeenkomst een overschrijding van dit
honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 12 | Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75
BW geldt dat een tekortkoming van
dienstverlener in de nakoming van enige
verplichting jegens de opdrachtgever niet aan
dienstverlener kan worden toegerekend in
geval van een van de wil van dienstverlener
onafhankelijke omstandigheid, waardoor de
nakoming van zijn verplichtingen jegens
opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd of waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen in redelijkheid niet van
dienstverlener kan worden verlangd. Tot die
omstandigheden worden mede gerekend
wanprestaties van toeleveranciers of andere
derden, stroomstoringen, computervirussen,
stakingen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.
2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld
voordoet als gevolg waarvan dienstverlener
niet aan zijn verplichtingen jegens
opdrachtgever kan voldoen, dan worden die
verplichtingen opgeschort zolang
dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan
voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde
situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd,
hebben partijen het recht de overeenkomst
schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het
tweede lid van dit artikel niet gehouden tot
vergoeding van enige schade, ook niet als
dienstverlener als gevolg van de
overmachtstoestand enig voordeel geniet.
Artikel 13 | Aansprakelijkheid schade
1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor
schade die voortvloeit uit deze overeenkomst,
tenzij dienstverlener de schade opzettelijk of
met grove schuld heeft veroorzaakt.
2. In het geval dat dienstverlener een
schadevergoeding verschuldigd is aan
opdrachtgever bedraagt de schade niet meer
dan het reeds betaalde honorarium.
3. Iedere aansprakelijkheid voor schade,
voortvloeiende uit of verband houdende met
de uitvoering van een overeenkomst, is steeds
beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval door de gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en)
wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt
vermeerderd met het bedrag van het eigen
risico volgens de desbetreffende polis.
4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als
dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld
voor de schade die direct of indirect
voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren
van de door dienstverlener bij de uitvoering
van de opdracht gebruikte apparatuur,
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software, gegevensbestanden, registers of
andere zaken.
Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van
dienstverlener voor de schade die het gevolg is
van opzet of bewuste roekeloosheid van
dienstverlener en/of zijn leidinggevende
ondergeschikten.

Artikel 14 | Aansprakelijkheid opdrachtgever
1. In geval een opdracht wordt verstrekt door
meer dan één persoon, is ieder van hen
hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die
uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener
verschuldigd zijn.
2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk
verstrekt door een natuurlijke persoon namens
een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke
persoon in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor
is vereist dat deze natuurlijke persoon
beschouwd kan worden als de
(mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon.
Bij wantbetaling door de rechtspersoon is de
natuurlijke persoon dus persoonlijk
aansprakelijk voor de betaling van de
declaratie en/of factuur, onverschillig of deze,
al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten
name van een rechtspersoon dan wel ten
name van opdrachtgever als natuurlijk persoon
of hen beiden is gesteld.
Artikel 15 | Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener
tegen alle aanspraken van derden, die verband
houden me de door dienstverlener geleverde
diensten.
Artikel 16 | Klachtplicht
1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de
verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te
melden aan dienstverlener. De klacht bevat
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving
van de tekortkoming, zodat dienstverlener in
staat is hierop adequaat te reageren.
2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden,
dat dienstverlener gehouden kan worden om
andere werkzaamheden te verrichten dan zijn
overeengekomen.
Artikel 17 | Geheimhoudingsplicht
1. Dienstverlener verplicht zich tot
geheimhouding van alle informatie die hij in
het kader van het sluiten en uitvoeren van de
overeenkomst van c.q. over de opdrachtgever
heeft verkregen en waarvan de opdrachtgever
heeft aangegeven dat het vertrouwelijke
informatie betreft c.q. waarvan dienstverlener
weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die
informatie vertrouwelijk behandeld moet
worden. Dienstverlener zal deze informatie
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alleen aan derden verstrekken voor zover dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de
overeenkomst.
Dienstverlener zal alle redelijkerwijs te nemen
voorzorgsmaatregelen treffen om de
vertrouwelijke informatie geheim te houden
en staat er voor in dat zijn werknemers c.q.
andere personen die onder zijn
verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de
overeenkomst betrokken zijn zich eveneens
aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
De in het eerste lid van dit artikel genoemde
geheimhoudingsplicht geldt niet voor
informatie:
a. Die op het moment dat de ontvanger
deze informatie ontving al openbaar
was of nadien openbaar is geworden
zonder een schending door de
ontvangende partij van een op hem
rustende geheimhoudingsplicht.
b. Waarvan de ontvangende partij kan
bewijzen dat deze informatie al in
zijn bezit was op het moment van
verstrekken door de andere partij.
c. Die de ontvangende partij van een
derde heeft ontvangen waarbij deze
derde gerechtigd was deze
informatie aan de ontvangende partij
te verstrekken.
De geheimhoudingsplicht geldt ook niet indien
dienstverlener als gevolg van wet- en/of
regelgeving of een rechterlijke uitspraak
gehouden is de vertrouwelijke informatie
openbaar te maken en zich hierbij niet kan
beroepen op een wettelijk of een door een
rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze
uitzondering geldt eveneens voor de
werknemers c.q. andere personen zoals
bedoeld in lid 2 van dit artikel.

Artikel 18 | Opslag informatie
1. Dienstverlener zal alle van de opdrachtgever
ontvangen gegevens en/of documenten
gedurende de looptijd van de overeenkomst
op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en
alle redelijkerwijs te nemen maatregelen
(laten) treffen teneinde ongewenste toegang
(bijvoorbeeld door hackers) tot deze gegevens
c.q. documenten te voorkomen.
2. Dienstverlener is echter nimmer aansprakelijk
voor verlies of tenietgaan van deze gegevens
en/of documenten – al dan niet door hackers
-, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of
bewuste roekeloosheid van de gebruiker of
zijn leidinggevend personeel op
directieniveau. De wederpartij dient er te
allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel
of een kopie behoudt van de aan de gebruiker
verstrekte gegevens en/of documenten.
Artikel 19 | Opschortingsrecht en retentierecht
1. Indien de overeengekomen (vooruit) te
betalen bedragen niet of niet tijdig worden
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voldaan, heeft dienstverlener het recht om de
werkzaamheden op te schorten totdat het
overeengekomen (deel)bedrag is voldaan. Er is
dan sprake van schuldeisersverzuim. Een
verlate levering kan in dat geval niet aan de
dienstverlener worden tegengeworpen.
Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de
overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet
conform afspraak is voldaan, heeft
dienstverlener het recht van retentie. De zaak
wordt dan niet geleverd totdat de
opdrachtgever volledig en conform afspraak
heeft betaald.
In geval van liquidatie, insolventie of surseance
van betaling van opdrachtgever zijn de
verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar.

Artikel 20 | Intellectuele eigendomsrechten
1 Dienstverlener is en blijft de rechthebbende
van alle intellectuele eigendomsrechten die
rusten op, voortkomen uit, verband houden
met en/of behoren tot de door dienstverlener
in het kader van de overeenkomst geleverde of
vervaardigde bescheiden. Een en ander, tenzij
partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
2 De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel
vermelde rechten is, zowel tijdens als na
afloop van de uitvoering van de overeenkomst,
uitdrukkelijk en uitsluitend aan dienstverlener
voorbehouden.
3 De opdrachtgever staat er voor in dat alle door
hem aan dienstverlener te verstrekken of
verstrekte gegevens c.q. documenten geen
inbreuk maken op het auteursrecht of enig
ander intellectueel eigendomsrecht van
derden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor
eventuele schade die dienstverlener door
dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart
dienstverlener voor aanspraken van deze
derden.

