
   
  
 
 
 

A DE BOER OP | Smedenweg 20 | 2151 DB | Nieuw-Vennep 
Tel. +31 (0)6 174 38 840 | E-mail arjan@adeboerop.nl | www.adeboerop.nl 

Pagina 1 van 4 
 

A DE BOER OP 
Smedenweg 20 
2151 DB Nieuw-Vennep 
Tel. +31 (0)6 174 38 840 
E-mail arjan@adeboerop.nl 

www.adeboerop.nl 

KVK. 58441239 

BTW. NL154288317B01 

bank Algemene voorwaarden A DE BOER OP 2016 
 
1. Algemeen 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met A DE BOER OP. Hieronder wordt 
onder andere verstaan: uitvoering van projecten op consultancy basis, dan wel advisering in de ruimste zin van het 
woord. 
 
Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend als en voor zover A DE BOER OP dit schriftelijk 
heeft vastgelegd en bevestigd aan de opdrachtgever. 

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan 
blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden A DE BOER OP en 
Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen 
overeen te komen. 
 
2. Overeenkomsten 
Overeenkomsten van A DE BOER OP zijn mede gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. 
De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle daartoe essentiële informatie voor de opzet en 
uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt. A DE BOER OP verplicht zich de door hem te verrichten 
activiteiten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. 
Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.  
 
A DE BOER OP  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat A DE BOER OP is uitgegaan van 
door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid 
voor A DE BOER OP kenbaar behoorde te zijn. 
 
De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte 
van A DE BOER OP. 
 
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om 
de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt A DE BOER OP de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk 
op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst. 
 
3. Aansprakelijkheid 
De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. A DE 
BOER OP is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van A 
DE BOER OP. 
 
A DE BOER OP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever. 

Indien A DE BOER OP aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van A DE BOER OP 
beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop 
de door A DE BOER OP aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat A DE BOER 
OP overeenkomstig de verzekering draagt. 
 
4. Geldigheidsduur offerte 
Een schriftelijke offerte die A DE BOER OP heeft uitgebracht is 4 weken geldig tenzij in de offerte een ander termijn 
is genoemd. 
 
5. Annuleren van een (consultancy) activiteit 
A DE BOER OP houdt zich het recht voor om het aangeboden programma van de activiteit te wijzigen of aan te 
passen, een en ander na overleg met de opdrachtgever.  
 
Bij annulering door de opdrachtgever tot vier weken voor aanvang van een dag consultancy werkzaamheden is de 
opdrachtgever tenminste 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd alsmede de volledige kosten die A 
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DE BOER OP aan derden verschuldigd is voor het nakomen van de overeenkomst. Bij annulering door de 
opdrachtgever binnen twee weken voor aanvang van een consultancy dag is de opdrachtgever het volledige 
overeengekomen bedrag verschuldigd. Annuleringen door de opdrachtgever dienen schriftelijk te gebeuren. 
 
A DE BOER OP heeft het recht bij overmacht of gelegenheid van een ramp of zwaar ongeval, na overleg met de 
opdrachtgever, een activiteit te annuleren, wanneer een beroep wordt gedaan op expertise van of ondersteuning 
wordt verzocht van A DE BOER OP. Een tekortkoming kan niet aan A DE BOER OP worden toegerekend, daar de 
tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de 
verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien. 

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en 
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop A DE BOER OP 
geen invloed kan uitoefenen en waardoor A DE BOER OP niet in staat is de verplichtingen na te komen. 
 
In overleg met de opdrachtgever zal A DE BOER OP zich inspannen om de overeengekomen activiteit op een 
andere datum / tijdstip te laten plaats vinden. Als dit niet mogelijk blijkt, heeft de opdrachtgever recht op 
terugbetaling van het volledige door deze aan A DE BOER OP betaalde bedrag. 
 
6. Duur en afsluiting van de opdracht 
In overleg met de opdrachtgever stelt A DE BOER OP het tijdstip van aanvang en einde van een activiteit vast. Voor 
andere activiteiten zoals advisering of een onderzoeksopdracht, kan de duur van de opdracht behalve door de 
inspanning van A DE BOER OP worden beïnvloed door meerdere factoren als de kwaliteit van de ontvangen 
informatie en de medewerking die door of vanwege de opdrachtgever wordt verleend. 
 
Van tevoren valt dan ook niet exact aan te geven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal 
zijn. De opdracht is formeel afgesloten zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is voldaan. 
 
7. Meer / minderwerk 
Wijziging, aanvulling of correctie van de overeengekomen opdracht kan slechts bij nadere, schriftelijke 
overeenkomst worden bepaald. Indien door omstandigheden die in de sfeer van de opdrachtgever liggen 
meerwerk noodzakelijk wordt om de opdracht uit te voeren, zal A DE BOER OP de opdrachtgever hieromtrent 
informeren en na overleg met de opdrachtgever tot uitvoering van het meerwerk overgaan. De kosten van dit 
meerwerk zullen voor rekening van de opdrachtgever komen. 
 
8. Inschakelen van derden 
Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever en of A DE 
BOER OP geschiedt uitsluitend met wederzijds goedvinden. 

A DE BOER OP heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van 
artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
9. Vertrouwelijkheid 
Zowel A DE BOER OP als Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de 
Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming 
waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht 
omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde 
van de Opdracht kennis is genomen. 
 
De gegevens en informatie die Opdrachtgever aan A DE BOER OP verstrekt, zal A DE BOER OP zorgvuldig en 
vertrouwelijk bewaren.  
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10. Eigendomsvoorbehoud 
Alle door A DE BOER OP  in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van A DE BOER OP 
totdat Opdrachtgever hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en 
volledig heeft voldaan. 
Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere 
leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming. 
 
Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op Opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het 
eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen 
de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. 
 
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht 
en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, blijven het eigendom van A DE BOER OP. De 
opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in en buiten de eigen 
organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. 
 
11. Facturering 
Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. De prijzen en 
tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders 
aangegeven. 
 
A DE BOER OP factureert het overeengekomen bedrag na de activiteit bij de opdrachtgever. De opdrachtgever is 
gehouden dit bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. Na die vervaldag kan de wettelijke rente in 
rekening worden gebracht zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. In geval van wanbetaling komen verder 
alle kosten door wanbetaling voor rekening van de opdrachtgever. 

Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in 
verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente 
verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.  
 
Indien 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.  
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft A DE BOER OP, voor zover Opdrachtgever handelt in 
de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding 
voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom 
met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.  
 
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van A DE BOER OP en de 
verplichtingen van Opdrachtgever jegens A DE BOER OP onmiddellijk opeisbaar. 
 
Bij overeenkomsten met een looptijd langer dan één kalendermaand factureert A DE BOER OP maandelijks een 
evenredig gedeelte van het totale bedrag. De financiële verplichting van de opdrachtgever ten opzichte van A DE 
BOER OP vervalt niet door het annuleren van een activiteit door de opdrachtgever. 

12. Wijziging van de algemene voorwaarden 
A DE BOER OP is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze 
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. A DE BOER OP zal de gewijzigde 
voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is medegedeeld, 
treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging(en) is / zijn medegedeeld. 

13. Opschorting en Ontbinding 
A DE BOER OP is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden 
als:- de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;- na het sluiten van de 
Overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die afdoende redenen geven om te vrezen dat de 
Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;- de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst 
verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze 
zekerheid uitblijft of onvoldoende is; eenzijdig opzeggen/ontbinden 
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A DE BOER OP is bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard 
zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in 
redelijkheid niet van A DE BOER OP kan worden gevergd. 
 
A DE BOER OP behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen. 
 
Als de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van A DE BOER OP jegens Opdrachtgever onmiddellijk 
opeisbaar. Als A DE BOER OP de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet 
en overeenkomst. 
 
14. intellectuele eigendom  
A DE BOER OP behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet 
en andere intellectuele wet- en regelgeving. 
 
A DE BOER OP behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis 
voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt 
gebracht. 
 
15. Toepasselijk recht 
Op alle offertes, aanbiedingen, (rechts)handelingen, deze algemene voorwaarden zelf en dergelijke van A DE BOER 
OP en overeenkomsten tussen A DE BOER OP en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
 
Alle geschillen die tussen partijen naar aanleiding van een offerte, aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en 
dergelijke, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die 
hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij een bevoegde rechter, tenzij de wet anders voorschrijft. 


