Algemene voorwaarden
December 2013
Artikel 1.

een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt.

Definities; begrippen in deze

De opdrachtgever staat er voor in, dat door

algemene voorwaarden

hem/haar beste weten alle relevante informatie

In deze algemene voorwaarden worden de volgende

voor het maken van de offerte en voor de opzet

termen in de navolgende betekenis gebruikt,

en uitvoering en afronding van de opdracht

tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

aan opdrachtnemer is verstrekt. Wanneer
deze informatie op enig moment onjuist en/

Opdrachtnemer: LIV&JOY.

of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt

Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.

opdrachtnemer zich het recht voor, de met de

Opdracht: de in onderling overleg tussen

opdrachtgever overeengekomen prijs voor de

opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen

door opdrachtnemer te leveren diensten alsdan

werkzaamheden die door de opdrachtnemer
verricht dienen te worden en de voorwaarden

eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
2.	De door opdrachtnemer gemaakte offertes

waaronder dit dient te geschieden.

zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig
gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

Artikel 2.

Opdrachtnemer is slechts aan de offertes

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

gebonden indien de aanvaarding hiervan door

1.	De algemene voorwaarden zijn van

de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen

toepassing op alle aanbiedingen,
offertes, werkzaamheden, opdrachten en

worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.	De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief

overeenkomsten tussen opdrachtnemer

BTW en andere heffingen van overheidswege,

en opdrachtgevers, respectievelijk hun

alsmede eventuele in het kader van de opdracht

rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden

te maken kosten, waaronder verzend- en

van de opdrachtgever gelden uitsluitend
wanneer deze door opdrachtnemer zijn

administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4.	Indien de aanvaarding (op ondergeschikte

aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

punten) afwijkt van het in de offerte

2.	De onderhavige voorwaarden zijn eveneens

opgenomen aanbod is opdrachtnemer

van toepassing op alle opdrachten met

daaraan niet gebonden. De opdracht

opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan

komt dan niet overeenkomstig deze

derden dienen te worden betrokken.

afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij

3.	Opdrachtgever behoudt zich het recht
voor, deze algemene voorwaarden in de

opdrachtnemer anders aangeeft.
5.	Een samengestelde prijsopgave verplicht

toekomst aan te passen/te wijzigen.

opdrachtnemer niet tot het verrichten van

4.	Indien een of meerdere van de bepalingen

een gedeelte van de opdracht tegen een

in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige

overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6.	Offertes gelden niet automatisch

bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing. Opdrachtnemer en
opdrachtgever zullen als dan in overleg treden

voor toekomstige opdrachten.
Artikel 4.

om nieuwe bepalingen ter vervanging van de

Tussentijdse wijziging in de opdracht

nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te

1.	De opdrachtgever aanvaardt dat de

komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk

tijdsplanning van de opdracht kan worden

het doel en de strekking van de oorspronkelijke

beïnvloed, indien partijen tussentijds

bepaling in acht worden genomen.

besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze
of omvang van de opdracht en de daaruit

Artikel 3.

Offertes en opdrachtverlening

voortkomende werkzaamheden.
2.	Indien door toedoen van opdrachtgever

1.	Offertes van opdrachtnemer zijn uitsluitend
gebaseerd op de informatie die aan haar door

tussentijds wijzigingen ontstaan in de
opdrachtuitvoering, zal de opdrachtnemer in
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overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke

en / of onvolledige gegevens, tenzij

aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot

deze onjuistheid of onvolledigheid voor

meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht

opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

aan de opdrachtgever in rekening worden

6.	Indien door opdrachtnemer of door

gebracht. De opdrachtnemer is gerechtigd om

opdrachtnemer ingeschakelde derden in het

de extra kosten voor wijziging van de opdracht

kader van de opdracht werkzaamheden worden

aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

verricht op de locatie van opdrachtgever

3.	In afwijking van lid 1 zal opdrachtnemer geen

of een door opdrachtgever aangewezen

meerkosten in rekening kunnen brengen indien

locatie, draagt opdrachtgever kosteloos

de wijziging of aanvulling van de opdracht

zorg voor de door die medewerkers in

het gevolg is van omstandigheden die aan

redelijkheid gewenste faciliteiten.

opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
Artikel 5.

Ter beschikking stelling van
informatie en medewerking

Artikel 7.

Contractsduur; uitvoeringstermijn
1.	De opdracht tussen opdrachtnemer en
een opdrachtgever wordt aangegaan

De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig

voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard

alle documenten, informatie en contacten die nodig

van de opdracht anders voortvloeit of

zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

partijen uitdrukkelijk en schriftelijk

Artikel 6.

Uitvoering van de opdracht en het

anders overeenkomen.
2.	Is binnen de looptijd van de opdracht voor de
voltooiing van bepaalde werkzaamheden een

betrekken van derden daarbij

termijn overeengekomen, dan is dit nimmer

1.	Opdrachtnemer voert de werkzaamheden

een fatale termijn. Bij overschrijding van de

in het kader van de opdracht uit naar beste

uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever

inzicht, deskundigheid en vermogen. Het

opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

betreft hier echter een inspanningsverplichting;
dat wil zeggen dat opdrachtnemer niet

Artikel 8.

instaat voor het succes en welslagen van

Tarieven, kosten en prijzen

die dienstverlening noch voor de mate

1.	In de offerte van opdrachtnemer staat steeds

waarin deze dienstverlening bijdraagt aan

duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten

het door de opdrachtgever gestelde doel.

er door opdrachtnemer voor de daarin bedoelde

2.	Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale
inspanning opdat de overeengekomen

opdracht in rekening zullen worden gebracht.
2.	De door opdrachtnemer opgegeven prijzen

verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.

zijn voor particulieren inclusief, en voor

3.	Voor zover een goede uitvoering van de

bedrijven exclusief de daarover door

opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer

opdrachtgever verschuldigde BTW en

het recht (delen van) het werk door derden

dienen door de opdrachtgever, vermeerderd

te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal dit

met de verschuldigde BTW, tijdig aan

in overleg met de opdrachtgever doen.

opdrachtnemer te worden betaald, tenzij

4.	De opdrachtnemer aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor de werkzaamheden,

expliciet anders aangegeven in de offerte.
3.	In het tarief van opdrachtnemer is

die door derden worden verricht voor

inbegrepen de kosten van secretariële

zover deze zelf een overeenkomst
met opdrachtgever is aangegaan.

werkzaamheden en telefoonkosten.
4.	Indien opdrachtnemer met de

5.	Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor

opdrachtgever een uurtarief overeenkomt,

schade, van welke aard ook, doordat

is de opdrachtnemer niettemin gerechtigd

opdrachtnemer is uitgegaan van door
de opdrachtgever verstrekte onjuiste

tot verhoging van dit tarief.
5.	Opdrachtnemer heeft het recht om -zonder
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voorafgaande schriftelijke mededeling-

is vereist. Indien betaling achterwege blijft,

per 1 januari van ieder kalenderjaar het

kan de opdracht bovendien eenzijdig door

in de offerte overeengekomen tarief

opdrachtnemer worden opgeschort, dit

te verhogen met maximaal het door

zonder dat opdrachtnemer dientengevolge

het CBS verstrekte percentage van de

jegens de opdrachtgever schadeplichtig

inflatie in het voorgaande jaar.

kan worden. Bovendien is opdrachtnemer

6.	Opdrachtnemer is in geval van prijsstijging,

in dat geval gerechtigd, de overeenkomst

buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te

eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

verhogen. De opdrachtgever is gerechtigd

4.	Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking

de opdracht te ontbinden indien de

tot de betaling aan opdrachtnemer of schiet

verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt.

de opdrachtgever op een andere manier tekort

Opdrachtgever is niet gerechtigd tot

in het nakomen van een of meerdere op haar

ontbinding indien de bevoegdheid tot

rustende verplichtingen, dan komen alle in

verhoging van het tarief voortvloeit uit

verband daarmee door opdrachtnemer te

een bevoegdheid ingevolge de wet.

maken (incasso- en andere gerechtelijke of

7.	Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het

buitengerechtelijke) kosten voor rekening van

voornemen tot verhoging van het tarief

de opdrachtgever, steeds met een minimum van

op grond van lid 6 schriftelijk kenbaar

25% van de overeengekomen opdrachtsom.

maken. Opdrachtnemer zal daarbij de

5.	In geval van liquidatie, faillissement, beslag of

omvang van en de datum waarop de

surseance van betaling van de opdrachtgever

verhoging zal ingaan, vermelden.

zijn de vorderingen van opdrachtnemer op

8.	Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer
kenbaar gemaakte verhoging van het tarief
niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever

de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 10.

gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde

Annuleringsvoorwaarden

kennisgeving de opdracht schriftelijk

Indien de opdracht, buiten de beïnvloedingssfeer

op te zeggen, dan wel de opdracht te

van opdrachtnemer, niet is afgenomen binnen de

annuleren tegen de in de kennisgeving van

gestelde einddatum, en niet is geannuleerd binnen

opdrachtnemer genoemde datum waarop de

24 uur voor aanvang, worden de gehele kosten

tariefsaanpassing in werking zou treden.

van de geannuleerde uren in rekening gebracht.

Artikel 9.

Artikel 11.

1.	Het honorarium van opdrachtnemer en de

1.	Beide partijen kunnen de overeenkomst

Facturering en betalingsvoorwaarden

Tussentijdse beëindiging van de opdracht

door haar aan de opdrachtgever doorbelaste

eenzijdig beëindigen, indien een van hen van

kosten, worden door opdrachtnemer

mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer

steeds bij schriftelijke declaratie aan de

kan plaatshebben conform de bevestigde

opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze

offerte en eventuele latere additionele

van opdrachtnemer kan het gehele bedrag van

opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd,

de opdracht dan wel een gedeelte daarvan

schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te

op voorschotbasis worden gefactureerd.

worden bekend gemaakt. Indien door de

2.	Betaling door de opdrachtgever

opdrachtgever tot voortijdige beëindiging

dient steeds te geschieden binnen

wordt overgegaan, heeft opdrachtnemer

14 dagen na declaratiedatum, tenzij

desalniettemin recht op betaling van de

anders vermeld in de offerte.

volledige, overeengekomen opdrachtsom,

3.	Na deze vervaldag is de opdrachtgever in

inclusief vergoeding van de door haar

verzuim en is zij aan opdrachtnemer over het
bedrag van de factuur de wettelijke rente

gemaakte en eventueel nog te maken kosten.
2.	Opdrachtnemer mag van haar bevoegdheid tot

verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling

voortijdige beëindiging slechts gebruik maken
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als tengevolge van feiten en omstandigheden

door opdrachtgever voor de uitvoering

die zich aan haar invloed onttrekken of haar

van de opdracht, zijn en blijven eigendom

niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing

van opdrachtnemer. Publicatie of andere

van de opdracht in redelijkheid niet van

vormen van openbaarmaking hiervan

haar kan worden gevergd. Opdrachtnemer

kan alleen na verkregen schriftelijke

houdt in dat geval in ieder geval aanspraak
op betaling van haar werkzaamheden

toestemming van opdrachtnemer.
3.	Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken,

tot aan het moment van beëindiging.

zoals rapporten, adviezen, opdrachten,
ontwerpen, schetsen, tekeningen, software

Artikel 12.

enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn

Aansprakelijkheid

te gebruiken door de opdrachtgever en zijn

1.	Voor elke door opdrachtnemer

te vermenigvuldigen door opdrachtgever

aanvaarde opdracht geldt dat sprake

ten behoeve van eigen gebruik in de eigen

is van een inspanningverplichting.

organisatie. Alle door opdrachtnemer verstrekte

2.	Opdrachtnemer en haar medewerkers zijn

stukken mogen niet door opdrachtgever zonder

nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan

voorafgaande toestemming van opdrachtnemer

wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever

openbaar worden gemaakt, of ter kennis

en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of

van derden gebracht, tenzij uit de aard van

tijdens het gebruik van door en/of namens

de verstrekte stukken anders voortvloeit.

opdrachtnemer geleverde zaken en/of diensten.

4.	Opdrachtnemer behoudt het recht de

3.	Indien opdrachtnemer toch aansprakelijk is voor

door de uitvoering van de werkzaamheden

directe schade, dan is die aansprakelijkheid

toegenomen kennis voor andere

beperkt tot maximaal het declaratiebedrag.

doeleinden te gebruiken, voor zover

4.	In afwijking van hetgeen onder lid 3

hierbij geen vertrouwelijke informatie ter

van dit artikel is bepaald, wordt bij een
opdracht met een langere looptijd dan
zes maanden, de aansprakelijkheid verder

kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 14.

beperkt tot het over de laatste zes maanden

Geheimhouding

verschuldigde honorariumgedeelte.

1.	Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding

5.	In geen geval kan aanspraak worden gedaan

van alle vertrouwelijke informatie die zij in

op vergoeding van schade veroorzaakt door

het kader van hun opdracht van elkaar of uit

derving van inkomsten van opdrachtgever

andere bron hebben verkregen. Informatie

(op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of

geldt als vertrouwelijk als dit door de

op indirecte schade en gevolgschade.

andere partij is medegedeeld of als dit

6.	Opdrachtgever kan beroep doen op een

voortvloeit uit de aard van de informatie.

tekortkoming in de uitvoering van de

2.	Indien, op grond van een wettelijke bepaling

opdracht indien deze binnen drie maanden

of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer

na afronding van de opdracht door

gehouden is vertrouwelijke informatie

opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt.

aan door de wet of de bevoegde rechter

Artikel 13.

Intellectueel eigendom
1.	Onverminderd het overigens in deze

aangewezen derden mede te verstrekken,
en opdrachtnemer zich ter zake niet kan
beroepen op een wettelijk dan wel door
de bevoegde rechter erkend of toegestaan

algemene voorwaarden bepaalde behoudt

recht van verschoning, dan is opdrachtnemer

opdrachtnemer zich de rechten en

niet gehouden tot schadevergoeding of

bevoegdheden voor die opdrachtnemer

schadeloosstelling en is de wederpartij niet

toekomen op grond van de Auteurswet.

gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op

2.	Modellen, methodieken en instrumenten

grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

die ontwikkeld en/of toegepast worden
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Artikel 15.

Toepasselijk recht en geschillen
1.	Op alle rechtsbetrekkingen waarbij
opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien
aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het
buitenland uitvoering wordt gegeven of indien
de bij de rechtsbetrekking betrokken partij
aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid
van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2.	De rechter in de vestigingsplaats van
opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de wet
dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft
Gebruiker het recht het geschil voor te leggen
aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3.	Partijen zullen eerst een beroep op
de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil
in onderling overleg te beslechten.
Artikel 16.

Bijzondere bepalingen
1.	Opdrachtgever behoudt zich het recht voor
om deelnemers van een dienst die door hun
gedrag of anderszins het normale verloop
van de dienst verstoren of anderszins
belemmeren, van deelname uit te sluiten.
2.	Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd
worden medegedeeld aan de opdrachtgever
en laat onverlet de verplichting van de
opdrachtgever tot betaling van het volledige
bedrag van de dienst aan opdrachtnemer.

Heeft u vragen en / of opmerkingen over
de algemene voorwaarden van Liv&Joy?
Neem dan contact op via
onderstaande adresgegevens.

Kopsstraat 1, 2152 CV Nieuw-Vennep • info@livjoy.nl • 06 51 84 88 69
Bank: NL63 INGB 0005 9832 04 t.a.v. LIV&JOY • KvK: 51 80 36 31 • BTW: 17 38 85 21 4 B01

5|5

