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Leveringsvoorwaarden Demiroz Consultancy B.V. 

1. Definities  
In deze leveringsvoorwaarden gelden de  
volgende definities:  

1.1. Opdrachtnemer: DEMIROZ Consultancy 
B.V.  

1.2. Opdrachtgever: natuurlijke - of rechtsper-
soon die aan Opdrachtnemer opdracht geeft 
om werkzaamheden te verrichten. 

1.3. Overeenkomst: de overeenkomst van op-
dracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens 
Opdrachtgever verbindt om bepaalde werk-
zaamheden te verrichten. 

1.4. Opdracht: de door Opdrachtgever aan Op-
drachtnemer verleende opdracht om be-
paalde werkzaamheden te verrichten, zoals 
vastgelegd in de Overeenkomst.  

 

 

2. Toepasselijkheid 
2.1. Deze Leveringsvoorwaarden gelden voor 

iedere aanbieding, offerte en/of opdracht 
waarop Opdrachtnemer deze Leverings-
voorwaarden van toepassing heeft ver-
klaard.  

2.2. Op van deze Leveringsvoorwaarden afwij-
kende bedingen kan de Opdrachtgever 
slechts een beroep doen, als deze nadruk-
kelijk en schriftelijk door de Opdrachtnemer 
zijn aanvaard.  

2.3. Aan de in lid 2 genoemde afwijkingen kun-
nen geen rechten worden ontleend met be-
trekking tot eventuele later aangegane over-
eenkomsten.  

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - 
of andere voorwaarden van Opdrachtgever 
wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.  

2.5. Deze Leveringsvoorwaarden zijn eveneens 
van toepassing op alle overeenkomsten met 
Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan 
derden dienen te worden betrokken. 

 

3. Opdracht 
3.1. Een overeenkomst tussen Opdrachtgever 

en Opdrachtnemer wordt geacht tot stand te 
zijn gekomen op het moment dat Opdracht-
nemer een opdracht schriftelijk heeft aan-
vaard, dan wel met de uitvoering daarvan is 
begonnen. Opdrachtnemer is bevoegd om 
aan haar verstrekte opdrachten zonder op-
gave van redenen te weigeren, ook nadat zij 
voor het verrichten van werkzaamheden 
een offerte aan Opdrachtgever heeft ver-
stuurd. In dezen zullen reeds verrichte werk-
zaamheden niet bij Opdrachtgever in reke-
ning worden gebracht, tenzij er sprake is 
van een situatie zoals in artikel 7.2 omschre-
ven 

3.2. Alle aan Opdrachtnemer verstrekte op-
drachten komen uitsluitend tot stand met 
Opdrachtnemer en worden door haar uitge-
voerd, ook als het de bedoeling van Op-
drachtgever is dat de opdracht door een be-
paalde bij Opdrachtnemer werkzame per-
soon zal worden uitgevoerd.  

3.3. Aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten 
leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtin-
gen van Opdrachtnemer, niet tot 

resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard 
van de verstrekte opdracht of uit hetgeen 
partijen zijn overeengekomen anders blijkt.  

3.4. Tenzij schriftelijk anders is overeengeko-
men zijn door Opdrachtnemer opgegeven 
termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte 
opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschou-
wen als fatale termijn.  

3.5. Deze Leveringsvoorwaarden zijn mede be-
dongen ten behoeve van de bestuurders 
en/of vennoten van Opdrachtnemer en alle 
voor haar werkzame personen. De toepas-
selijkheid daarvan blijft bestaan indien voor-
melde bestuurders/vennoten en/of andere 
voor haar werkzame personen niet meer 
voor Opdrachtnemer werkzaam zijn.  

3.6. Alle werkzaamheden die door Opdrachtne-
mer worden verricht, worden uitgevoerd 
naar zijn beste inzicht en vermogen over-
eenkomstig de eisen van goed vakman-
schap. Ten aanzien van de beoogde werk-
zaamheden is sprake van een inspannings-
verbintenis aan de zijde van Opdrachtne-
mer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 

3.7. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en 
door welke medewerk(st)er(s) de verleende 
Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt 
daarbij de door Opdrachtgever kenbaar ge-
maakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien 
in de opdrachtbevestiging en/of de overige 
gemaakte afspraken per brief of e-mail 
(een) medewerker(s) met naam word(t)(en) 
genoemd, zal Opdrachtnemer zich inspan-
nen om te bewerkstelligen dat de betref-
fende medewerker(s) gedurende de gehele 
looptijd van de Opdracht beschikbaar blijft 
(blijven) voor het verrichten van de werk-
zaamheden. Niettegenstaande dit voor-
gaande heeft Opdrachtnemer het recht om 
dergelijke medewerkers na overleg met Op-
drachtgever te vervangen. 

3.8. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaam-
heden verrichten en aan Opdrachtgever in 
rekening brengen dan waartoe de Opdracht 
is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor 
vooraf toestemming heeft verleend.  

 

4. Aanbiedingen en offertes 

4.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Op-
drachtnemer in zijn aanbieding of prijsop-
gave aan Opdrachtgever nadrukkelijk an-
ders heeft vermeld. 

4.2. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes 
zijn vrijblijvend en hebben een beperkte gel-
digheidsduur. Deze geldigheidsduur zal al-
tijd op de offerte worden vermeld.  

4.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en 
offertes zijn exclusief BTW en andere hef-
fingen van overheidswege, alsmede eventu-
ele in het kader van de opdracht te maken 
kosten, tenzij anders aangegeven.  

4.4. Aanbiedingen en offertes gelden niet auto-
matisch voor toekomstige opdrachten.  

 

5. Communicatie 

5.1. In het geval Opdrachtgever enig digitaal be-
richt aan Opdrachtnemer heeft verzonden 
mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht 
Opdrachtnemer heeft bereikt indien hij een 
bevestiging van de ontvangst daarvan, niet 
zijnde een automatische ontvangstbevesti-
ging, heeft ontvangen.  

5.2. Algemene, al dan niet op Internet, al dan 
niet op aanvraag van Opdrachtgever, door 
Opdrachtnemer verstrekte informatie, is vrij-
blijvend en wordt nimmer beschouwd als 
een door Opdrachtnemer gegeven advies in 
het kader van een aan haar verstrekte op-
dracht, behoudens voor zover uit medede-
ling van Opdrachtnemer het tegendeel blijkt 
of het een op de persoonlijke situatie van 
Opdrachtgever toegespitst advies betreft.  

5.3. Totdat Opdrachtgever een adreswijziging 
aan Opdrachtnemer heeft bekend gemaakt, 
mag Opdrachtnemer erop vertrouwen dat 
Opdrachtgever bereikbaar is op het door 
hem bij aanvang van de opdracht opgege-
ven adres, waaronder begrepen diens e-
mail adres. 

 

6. Medewerking door Opdrachtgever 
6.1. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen 

dat alle gegevens en bescheiden, welke Op-
drachtnemer overeenkomstig zijn oordeel 
nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoe-
ren van de verleende Opdracht, tijdig en in 
de door Opdrachtnemer gewenste vorm en 
wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking 
worden gesteld.  

6.2. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen 
dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïn-
formeerd over feiten en omstandigheden die 
in verband met de correcte uitvoering van de 
Opdracht van belang kunnen zijn. 

6.3. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders 
voortvloeit is Opdrachtgever verantwoorde-
lijk voor de juistheid, volledigheid en be-
trouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer 
ter beschikking gestelde gegevens en be-
scheiden, ook indien deze via of van derden 
afkomstig zijn.  

6.4. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen 
dat Opdrachtnemer wordt voorzien van alle 
faciliteiten die naar het oordeel van Op-
drachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om 
de Overeenkomst uit te voeren en die vol-
doen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) 
vereisten.  

6.5. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoor-
delijk voor de juistheid en volledigheid van 
alle door hem aan Opdrachtnemer ver-
schafte faciliteiten. 

6.6. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders 
voortvloeit zal Opdrachtgever het door Op-
drachtnemer noodzakelijk geachte perso-
neel inzetten dan wel laten inzetten ten-
einde Opdrachtnemer in staat te stellen de 
werkzaamheden te verrichten. Indien speci-
fiek personeel noodzakelijk is zal dit worden 
overeengekomen en vastgelegd in de Op-
drachtbevestiging en/of de overige 
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gemaakte afspraken per brief of e-mail. Op-
drachtgever dient er voor te zorgen dat zijn 
personeel over de juiste vaardigheden en 
ervaring beschikt om de werkzaamheden te 
kunnen verrichten.  

6.7. De uit de vertraging in de uitvoering van de 
Opdracht voort vloeiende extra kosten en 
extra honoraria, ontstaan door het niet, niet 
tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stel-
len van de verzochte gegevens, beschei-
den, faciliteiten en/of personeel zijn voor re-
kening van Opdrachtgever.  

 

7. Inschakeling derden 
7.1. Het is Opdrachtnemer toegestaan om bij de 

uitvoering van de aan haar verstrekte op-
dracht, indien nodig, gebruik te maken van 
de diensten van derden zoals adviezen e.d. 
van expets etc..  

7.2. Met de inschakeling van derden, zoals ge-
noemd in artikel 7.1, gemoeide kosten wor-
den doorbelast aan Opdrachtgever. Indien 
Opdrachtgever weigert in te stemmen met 
inschakeling van deze derden en Opdracht-
nemer van mening is dat deze inschakeling 
noodzakelijk is voor het op correcte wijze 
voortzetten van de werkzaamheden, dient 
Opdrachtnemer op overeengekomen wijze 
beloond te worden voor de opdracht alsof 
deze wel is afgerond.  

7.3. Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van 
derden, zoals genoemd in artikel 7.1, vooraf 
overleg plegen met Opdrachtgever en bij de 
selectie van de betreffende derde(n) de no-
dige zorgvuldigheid in acht nemen.  

7.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor 
(toerekenbare) tekortkomingen van inge-
schakelde derden, zoals genoemd in artikel 
7.1. 

 

8. Geheimhouding 
8.1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of an-

dere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, 
is Opdrachtnemer/zijn de door Opdrachtne-
mer ingezette medewerk(st)er(s) verplicht 
tot geheimhouding tegenover derden ten 
aanzien van vertrouwelijke informatie die is 
verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtge-
ver kan ter zake ontheffing verlenen.  

8.2. Behoudens schriftelijke toestemming van 
Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet ge-
rechtigd de vertrouwelijke informatie die aan 
haar door Opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld aan te wenden tot een ander 
doel dan waarvoor zij werd verkregen. 
Hierop wordt echter een uitzondering ge-
maakt in het geval Opdrachtnemer voor 
zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of 
strafprocedure waarbij deze van belang kan 
zijn.  

8.3. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, 
voorschrift of andere (beroeps)regel die Op-
drachtgever verplicht tot openbaarmaking of 
daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande 
schriftelijke toestemming is verleend, zal 
Opdrachtgever de inhoud van rapporten, 
adviezen of andere al dan niet schriftelijke 
uitingen van Opdrachtnemer, niet aan der-
den openbaren.  

8.4. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen 
hun verplichtingen op grond van dit artikel 
opleggen aan door hen in te schakelen der-
den.  

8.5. Als niet in strijd geacht zijnde met het be-
paalde in artikel 8.1 en 8.2, is 

Opdrachtnemer gerechtigd tot het vermel-
den in hoofdlijnen van de verrichte werk-
zaamheden aan (potentiële) klanten van 
Opdrachtnemer en slechts ter indicatie van 
de ervaring van Opdrachtnemer.  

 

9. Intellectuele eigendom 

9.1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten 
van intellectuele eigendom voor met betrek-
king tot producten van de geest welke hij ge-
bruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of 
heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoe-
ring van de Opdracht, en ten aanzien waar-
van hij de auteursrechten of andere rechten 
van intellectuele eigendom heeft of geldend 
kan maken. 

9.2. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verbo-
den die producten, waaronder mede begre-
pen werkwijzen, adviezen, (model) contrac-
ten en andere geestesproducten van Op-
drachtnemer, een en ander in de ruimste zin 
des woords, al dan niet met inschakeling 
van derden te verveelvoudigen, te openba-
ren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of 
openbaarmaking en/of exploitatie is slechts 
na verkregen schriftelijke toestemming van 
Opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever 
heeft het recht de schriftelijke documenten 
te vermenigvuldigen voor gebruik binnen 
zijn eigen organisatie, voor zover passend 
binnen het doel van de Opdracht. Ingeval 
van tussentijdse beëindiging van de Op-
dracht, is het voorgaande van overeenkom-
stige toepassing.  

 

10. Honorarium 

10.1. Indien na de totstandkoming van de Over-
eenkomst, doch voordat de Opdracht ge-
heel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren 
zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een 
wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer ge-
rechtigd het eerder overeengekomen tarief 
dienovereenkomstig aan te passen. 

10.2. Het honorarium van Opdrachtnemer is ex-
clusief onkosten van Opdrachtnemer en ex-
clusief declaraties van door Opdrachtnemer 
ingeschakelde derden. 

10.3. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting 
en andere heffingen welke van overheids-
wege (kunnen) worden opgelegd. 

 

11. Betaling 

11.1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder 
aftrek, korting of schuldverrekening te ge-
schieden binnen 14 dagen na factuurda-
tum.  

11.2. Betaling dient te geschieden in op de factuur 
aangegeven valuta, door middel van over-
making ten gunste van een door Opdracht-
nemer aan te wijzen bankrekening.  

11.3. Bezwaren tegen de hoogte van de inge-
diende facturen schorten de betalingsver-
plichting van Opdrachtgever niet op. 

11.4. Bij overschrijding van de onder 11.1 ge-
noemde termijn, is Opdrachtgever, na door 
Opdrachtnemer ten minste éénmaal te zijn 
aangemaand om binnen een redelijke ter-
mijn te betalen, van rechtswege in verzuim. 
In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de da-
tum waarop de verschuldigde som opeis-
baar is geworden tot aan het tijdstip van be-
taling, over het verschuldigde wettelijke 
rente verschuldigd. Daarnaast komen alle 
kosten van invordering, nadat 

Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerech-
telijk als buitengerechtelijk, ten laste van 
Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kos-
ten worden vastgesteld op ten minste 15% 
van de hoofdsom en rente, onverminderd 
het recht van Opdrachtnemer de werkelijke 
buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te 
boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke 
kosten omvatten de volledige door Op-
drachtnemer gemaakte kosten, ook indien 
deze het wettelijke liquidatietarief te boven 
gaan. 

11.5. Indien de financiële positie en/of het beta-
lingsgedrag van Opdrachtgever naar het 
oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanlei-
ding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd 
van Opdrachtgever te verlangen, dat deze 
onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in 
een door Opdrachtnemer te bepalen vorm 
en/of een voorschot geeft. Indien Opdracht-
gever nalaat de verlangde zekerheid te stel-
len, is Opdrachtnemer gerechtigd, onver-
minderd zijn overige rechten, de verdere uit-
voering van de Opdracht onmiddellijk op te 
schorten en is al hetgeen Opdrachtgever 
aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan 
ook verschuldigd is, direct opeisbaar.  

11.6. Ingeval van een gezamenlijk gegeven Op-
dracht zijn Opdrachtgevers voor zover de 
werkzaamheden ten behoeve van de geza-
menlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoof-
delijk verbonden voor de betaling van het 
volledige factuurbedrag.  

 

12. Aansprakelijkheid 

12.1. Voor alle schade van de Opdrachtgever, op 
enigerlei wijze verband houdend met, dan 
wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet 
behoorlijke uitvoering van de Opdracht, is 
de aansprakelijkheid van de Opdrachtne-
mer in ieder geval beperkt tot maximaal een-
maal het bedrag van het met de werkzaam-
heden, waardoor de schade is veroorzaakt, 
verband houdende in rekening gebrachte of 
het in rekening te brengen bedrag over de 
periode, waarin de werkzaamheden waar-
door de schade is veroorzaakt, zijn verricht.  

12.2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede 
begrepen doch niet beperkt tot gemiste 
winst, stagnatie in de geregelde gang van 
zaken in de onderneming van Opdrachtge-
ver, of andere bedrijfsschade, op enigerlei 
wijze verband houdend met, dan wel veroor-
zaakt door een fout in de uitvoering van de 
werkzaamheden door Opdrachtnemer, is 
deze nimmer aansprakelijk.  

12.3. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk 
worden gesteld voor schade, die direct of in-
direct verband houdt met de vertraging of 
met opschorting als bedoeld in artikel 10. 
Voorts is artikel 12 in een dergelijk geval van 
toepassing.  

12.4. Opdrachtnemer heeft en behoudt te allen 
tijde het recht om, indien en voor zover mo-
gelijk, de schade van Opdrachtgever onge-
daan te maken.  

12.5. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk 
worden gesteld voor beschadiging of teloor-
gang van de bij hem of derden opgeslagen 
gegevens en bescheiden van de Opdracht-
gever.  

12.6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor 
beschadiging of teniet gaan van gegevens 
en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens 
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verzending per post of koeriersdienst, onge-
acht of het vervoer of de verzending ge-
schiedt door of namens Opdrachtgever, Op-
drachtnemer of derden.  

 

13. Vrijwaring 

13.1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer te-
gen alle aanspraken van derden, welke di-
rect of indirect met de uitvoering van de 
Overeenkomst samenhangen.  

 

14. Overmacht 

14.1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het na-
komen van enige verplichting indien dit voor 
Opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk 
is ten gevolge van buiten toedoen van Op-
drachtnemer ontstane veranderingen in de 
bij het aangaan der verplichtingen be-
staande omstandigheden. 

14.2. Een tekortkoming in de nakoming van een 
verplichting van Opdrachtnemer geldt in ie-
der geval niet als toerekenbaar en komt niet 
voor haar risico in geval van verzuim en/of 
tekortkoming door of bij haar leveranciers, 
onderaannemers, vervoerders en/of andere 
ingeschakelde derden, bij brand, werksta-
king of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, 
overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, 
invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle 
andere omstandigheden welke van dien 
aard zijn dat gebondenheid niet meer van 
Opdrachtnemer kan worden gevergd. 

 

15. Opzegging 

15.1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen 
de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) 
per aangetekend schrijven opzeggen met 
inachtneming van een redelijke opzegter-
mijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich 
tegen beëindiging of beëindiging op een 
dergelijke termijn verzetten. 

15.2. De Overeenkomst mag door ieder der par-
tijen per aangetekend schrijven (tussentijds) 
worden opgezegd zonder inachtneming van 
een opzegtermijn in het geval de andere 
partij niet in staat is om haar schulden te vol-
doen of indien een curator, bewindvoerder 
of vereffenaar is benoemd, de andere partij 
een schuldsanering treft, of om enige an-
dere reden haar activiteiten staakt of indien 
de andere partij het ontstaan van een van 
de bovengenoemde omstandigheden bij de 
ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of 
indien er een situatie is ontstaan die onmid-
dellijke beëindiging rechtvaardigt in het be-
lang van de opzeggende partij.  

15.3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is over-
gegaan door Opdrachtgever, heeft Op-
drachtnemer recht op vergoeding van het 
aan haar zijde ontstane en aannemelijk te 
maken bezettingsverlies alsmede van addi-
tionele kosten die zij redelijkerwijs moet ma-
ken ten gevolge van de vroegtijdige 

beëindiging van de Overeenkomst (zoals 
onder meer kosten met betrekking tot on-
deraanneming), tenzij er feiten en omstan-
digheden aan de opzegging ten grondslag 
liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te re-
kenen.  

15.4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is over-
gegaan door Opdrachtnemer, heeft Op-
drachtgever recht op medewerking van Op-
drachtnemer bij overdracht van werkzaam-
heden aan derden, tenzij er feiten en om-
standigheden aan die opzegging ten grond-
slag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe 
te rekenen.  

15.5. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van 
(tussentijdse) opzegging aanspraak op be-
taling van de declaraties voor door haar tot 
dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij 
aan de Opdrachtgever onder voorbehoud 
de voorlopige resultaten van de tot dan toe 
verrichte werkzaamheden ter beschikking 
zullen worden gesteld. Voor zover de over-
dracht van de werkzaamheden voor Op-
drachtnemer extra kosten met zich mee-
brengt, worden deze aan Opdrachtgever in 
rekening gebracht.  

15.6. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient 
ieder der partijen alle in haar bezit zijnde 
goederen, zaken en documenten die in ei-
gendom toebehoren aan de andere partij 
onverwijld aan die andere partij ter hand te 
stellen.  

 

16. Contractsoverneming 

16.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige 
verplichting uit) de Overeenkomst over te 
dragen aan derden, tenzij Opdrachtnemer 
hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Op-
drachtnemer is gerechtigd aan deze toe-
stemming voorwaarden te verbinden. Op-
drachtgever verbindt zich in ieder geval om 
alsdan alle terzake relevante (betalings) 
verplichtingen uit de Overeenkomst in deze 
Leveringsvoorwaarden aan de derde op te 
leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde 
naast deze derde aansprakelijk voor de ver-
plichtingen uit de Overeenkomst en de Le-
veringsvoorwaarden, tenzij partijen expliciet 
anders overeenkomen.  

16.2. In geval van contractsoverneming vrijwaart 
Opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake van 
alle aanspraken van derden die mochten 
ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist 
nakomen van enige verplichting door Op-
drachtgever uit de Overeenkomst en/of 
deze Leveringsvoorwaarden, tenzij enige 
dwingende (inter)nationale wet of regelge-
ving een dergelijke bepaling niet toestaat.  

 

17. Verval van recht 

17.1. Klachten met betrekking tot door Opdracht-
nemer verrichte werkzaamheden of de 
hoogte van de door haar in rekening 

gebrachte bedragen, dienen, op straffe van 
verval van recht, schriftelijk en binnen 60 da-
gen nadat Opdrachtgever de stukken, infor-
matie of factuur waarop zijn klacht betrek-
king heeft, heeft ontvangen, dan wel redelij-
kerwijze kennis had kunnen nemen van de 
door hem geconstateerde tekortkoming in 
de prestatie van Opdrachtnemer, te worden 
ingediend bij Opdrachtnemer. Het indienen 
van een klacht schort nimmer de betalings-
verplichtingen van Opdrachtgever op.  

17.2. Alle vorderingsrechten en andere bevoegd-
heden van Opdrachtgever uit welke hoofde 
dan ook in verband met door Opdrachtne-
mer verrichte werkzaamheden, vervallen in 
ieder geval vijf jaar na het moment waarop 
Opdrachtgever bekend werd of redelijker-
wijs bekend kon zijn met het bestaan van 
deze rechten en bevoegdheden. 

 

18. Diversen 

18.1. Op alle door Opdrachtnemer uitgebrachte 
aanbiedingen en offertes alsmede op de 
door haar aanvaarde opdrachten is het Ne-
derlandse recht van toepassing.  

18.2. In het geval de inhoud van schriftelijk tussen 
Opdrachtnemer en Opdrachtgever ge-
maakte afspraken, afwijkt van hetgeen in 
deze Leveringsvoorwaarden is bepaald, 
prevaleren de schriftelijk gemaakte afspra-
ken.  

18.3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze 
Leveringsvoorwaarden binden Opdrachtne-
mer slechts voor zover deze uitdrukkelijk 
schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Op-
drachtgever zijn overeengekomen.  

18.4. In het geval van interpretatie verschillen 
door het vertalen van deze Leveringsvoor-
waarden is ten aller tijden de Nederlandse 
vertaling leidend.  

18.5. Opdrachtnemer is gerechtigd de inhoud van 
deze Leveringsvoorwaarden tussentijds 
eenzijdig te wijzigen. In het geval Opdracht-
nemer tot tussentijdse wijziging overgaat 
stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis 
onder gelijktijdige toezending van de aange-
paste Leveringsvoorwaarden. Opdrachtge-
ver is gerechtigd binnen 30 dagen na de da-
tum waarop hij in kennis is gesteld van de 
betreffende wijzigingen tegen de toepasse-
lijkheid van de aangepaste voorwaarden be-
zwaar te maken. Alsdan treden partijen in 
overleg over de inhoud van de van toepas-
sing zijnde Leveringsvoorwaarden. Indien 
Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud 
van de Leveringsvoorwaarden geen be-
zwaar maakt beheersen deze vanaf de door 
Opdrachtnemer genoemde datum de tus-
sen partijen gemaakte afspraken. 

 
 

 

 

 
19. Strekking voorwaarden 
Indien één of meer bepalingen van de opdracht of deze leveringsvoorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen 
worden toegepast, zullen de opdracht en de leveringsvoorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of 
rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te ver-
vangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn. 

 

 

 

 

 

 
 


