ALGEMENE VOORWAARDEN
1.
1.1

1.2

1.3

2.
2.1

2.2

2.3

3.
3.1

3.2

3.3

4.
4.1

4.2

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Laat Mij Er
Zijn hierna te noemen Opdrachtnemer, en Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op
enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan
die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe
zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen
in de Algemene Voorwaarden van kracht.
Ingeval de inhoud van deze voorwaarden in strijd zijn met andere voorwaarden van
Opdrachtgever prevaleren de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.
Totstandkoming en inhoud overeenkomst, opdracht etc.
Alle opdrachten komen uitsluitend tot stand met Opdrachtnemer en worden door hem
uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de opdracht door een
bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat
Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan
is begonnen.
De inhoud van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht blijkt uit de door Opdrachtnemer
aan Opdrachtgever verstuurde opdrachtbevestiging. Afwijkingen en aanvullingen daarvan
zijn slechts van toepassing indien dat schriftelijk is overeengekomen.
Uitvoering van de opdracht
Aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen,
niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen
partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
Door Opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen hij de aan hem verstrekte opdracht
zal uitvoeren, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
Opdrachtnemer is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te
schakelen. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van derden afkomstige
adviezen.
Verplichtingen Opdrachtgever
Opdrachtgever is verplicht om zowel gevraagd als ongevraagd alle relevante informatie te
verstrekken aan Opdrachtgever die nodig is voor een correcte uitvoering van de aan hem
verstrekte opdracht. Hieronder worden in ieder geval begrepen wijzigingen in de
persoonlijke situatie van Opdrachtgever.
Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid van alle door
hem aan Opdrachtnemer verstrekte informatie.
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Honorarium en betaling
Voor de uitvoering van een opdracht is Opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met
omzetbelasting verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. De hoogte van het
honorarium wordt voorafgaande aan of bij het verlenen van de opdracht tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen en door Opdrachtnemer schriftelijk
bevestigd.
Opdrachtnemer is gerechtigd van Opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen.
Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende definitieve afrekening in
het kader van de opdracht.
Aan Opdrachtgever door Opdrachtnemer verzonden facturen dienen binnen 14 dagen na de
factuurdatum op de door Opdrachtnemer voorgeschreven wijze te worden voldaan, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
In geval van overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim en is Opdrachtgever een rente over het openstaande saldo verschuldigd van 1% van
een kalendermaand, waarbij elke ingegane kalendermaand als een volle kalendermaand zal
gelden.
Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever die in verzuim is,
komen de buitengerechtelijke invorderingskosten, die gesteld worden op een percentage
afhankelijk van de hoogte van de openstaande factuur met een minimum van € 40,00, ten
laste van Opdrachtgever.
Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer
Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer
wordt uitgekeerd, inclusief het door Opdrachtnemer te dragen eigen risico. Op verzoek
wordt aan Opdrachtgever nadere informatie over de (dekking van de)
beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
In het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in een specifiek geval geen
dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de directe schade
van Opdrachtgever, zodat aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen e.d. is uitgesloten. Voorts is de aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer in dat geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het aan Opdrachtgever voor
de uitvoering van de opdracht waarop het geschil betrekking heeft in rekening gebrachte
honorarium c.q. de in het kader van die opdracht door Opdrachtnemer daadwerkelijk
ontvangen gelden.
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor
schade welke is veroorzaakt door de opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor
Opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk is als gevolg van buiten toedoen van
Opdrachtnemer ontstane veranderingen in de bij het sluiten van de overeenkomst bestaande
omstandigheden.
Overige
Op alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer alsmede op de door haar gesloten
overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de
Rechtbank Overijssel.
Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden.
Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien
geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de
Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
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