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Artikel 0
Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende
termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven.
VDVM: Vlug, Davids & Van Mourik B.V.
Opdrachtgever: de wederpartij van VDVM.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
Artikel 1
Algemeen
1. VDVM is een Besloten Vennootschap gevestigd te
Giessenburg (Zuid-Holland), ingeschreven bij de kamer van
koophandel voor Zuidwest-Nederland onder dossiernummer
24373979.
2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en
uitgevoerd door VDVM.
3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de
kamer van koophandel Zuidwest-Nederland. Van toepassing
is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals
die gold ten tijde van het totstandkomen van de
overeenkomst.
Artikel 2
Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod
een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door VDVM gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij
zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
VDVM is slechts aan de offertes gebonden indien de
aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen
30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn
exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt

van het in de offerte opgenomen aanbod is VDVM daaraan
niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij VDVM anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht VDVM niet tot
het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
toekomstige opdrachten.
Artikel 3
Aansprakelijkheid
1. Indien VDVM aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is
geregeld.
2. Indien VDVM aansprakelijk is voor directe schade, dan
is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag
van de door de assuradeur van VDVM te verstrekken
uitkering, althans tot maximaal tweemaal het
declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is
bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd
dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot
het over de laatste zes maanden verschuldigde
honorariumgedeelte.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op
schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van VDVM aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, tenzij deze niet aan VDVM toegerekend
kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking
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van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit
welke hoofden ook jegens VDVM in verband met door
VDVM verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval
één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend of
redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze
rechten en bevoegdheden.
6. VDVM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en geleden
vermogensverliezen als gevolg van
beleggingsconsultancydiensten of -adviezen van VDVM.
7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VDVM of
zijn ondergeschikten.
8. VDVM zal de overeenkomst naar beste inzicht en
vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren.
9. VDVM zal bij het inschakelen van derden zoveel
mogelijk van tevoren overleggen met de desbetreffende
cliënt, en in elk geval bij de selectie van derden de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen. VDVM is niet aansprakelijk
voor tekortkomingen van deze derden.
Artikel 4
Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na
factuurdatum, op een door VDVM aan te geven wijze in de
valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte
van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling
binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever
van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een
rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke
rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De
rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf
het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment
van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance
van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van
VDVM op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. VDVM heeft het recht de door opdrachtgever gedane
betalingen te laten 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.
VDVM kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een
aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een
andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
VDVM kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende
rente alsmede de kosten worden voldaan.
5. 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 opdrachtgever. In ieder geval is
opdrachtgever in het geval van een geldvordering
incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden

berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de
Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt
geadviseerd.
6. Indien VDVM hogere kosten heeft gemaakt, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor
vergoeding in aanmerking.
7. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en
executiekosten komen eveneens voor rekening van
opdrachtgever.
Artikel 5
Intellectuele eigendommen
en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde behoudt VDVM zich de rechten en
bevoegdheden voor die VDVM toekomen op grond van de
Auteurswet.
2. Alle door VDVM verstrekte stukken, zoals rapporten,
adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software enz., zijn
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de
opdrachtgever en mogen niet door hem zonder
voorafgaande toestemming van VDVM worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van
derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken
anders voortvloeit.
3. VDVM behoudt het recht de door de uitvoering van de
werkzaamheden toegenomen kennis voor andere
doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt
gebracht.
Artikel 6
Onderzoek en reclames
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door
de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende
werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan VDVM.
De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
VDVM in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal VDVM de
werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen,
tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar
zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever
schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen
werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal VDVM
slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 3.
Artikel 7
Opschorting
1. VDVM is bevoegd de nakoming van de verplichtingen
op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet
of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst VDVM ter kennis
gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat
de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In
geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever
slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de
opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming
haar rechtvaardigt.
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- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst
verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is VDVM bevoegd de overeenkomst te (doen)
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien
zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de
vorderingen van VDVM op de opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar. Indien VDVM de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de
wet en overeenkomst.
4. VDVM behoudt steeds het recht schadevergoeding te
vorderen.

3. Op elke overeenkomst tussen VDVM en de
opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8
Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als
gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VDVM geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor VDVM niet in staat
is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het
bedrijf van VDVM worden daaronder begrepen.
3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één
maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade
aan de andere partij.
4. Voorzoveel VDVM ten tijde van het intreden van
overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de
overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen,
en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is VDVM gerechtigd om het
reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze
declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke
overeenkomst.
Artikel 9
Geschillen en toepasselijk
recht
1. De rechter in de vestigingsplaats van VDVM is bij
uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij
de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft VDVM het
recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat
zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te beslechten.
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