
 

Algemene Voorwaarden voor het verlenen van diensten van STOP&START® ,  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nr. 58873724. 

 

Artikel 1: Algemeen 

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

o Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft 
o Opdrachtnemer: STOP&START® / stopstart.eu 

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens 
wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. Aan de algemene 

voorwaarden van de Opdrachtgever komt voor de met Opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze 

niet in strijd zijn met onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene 
voorwaarden van Opdrachtnemer. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het 

totstandkomen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer. 

 

Artikel 2: Terbeschikkingstelling van informatie door de Opdrachtgever 

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct 

uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De Opdrachtgever blijft 

te allen tijde verantwoordelijk voor de aanlevering en de volledigheid en juistheid van alle voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijke 

gegevens en bescheiden. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter 

beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde 
werkzaamheden, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen persoon of 

derde, indien zulks naar oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht. 

Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels. Indien tijdens de opdracht 
werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals 

overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van Opdrachtnemer 

het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van Opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen 
betrekking te hebben op tussentijds overleg van Opdrachtgever en Opdrachtnemer.  

 

Artikel 3: Geheimhouding en exclusiviteit 

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze 

geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking 

daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen Opdrachtnemer een informatieplicht 
opleggen. Opdrachtnemer zal, mits met uitdrukkelijk accoord van de gerapporteerde/geadviseerde, geen informatie aan derden verstrekken 

over het gevolgde traject en/of inhoud van het rapport/advies. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige 

uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende 

doeleinden. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter 

beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.  

 

Artikel 4: Intellectuele eigendom 

Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader 
van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever, voorzover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden 

gevestigd. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, 

werkwijzen, -voorbeeld-rapporten, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te 
verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het is Opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen.  Indien 

door Opdrachtgever of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de 

locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die 
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.  

 

Artikel 5: Offerte en totstandkoming opdracht 

Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de 

offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in een offerte of aanbieding 

vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, 

daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien de aanvaarding (al dan niet op 

ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De 

overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft. Een 
samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel 

van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Alle offertes en aanbiedingen van 

Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan 
aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking 

heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Totstandkoming van de overeenkomst is gerealiseerd als zowel Opdrachtnemer als 

Opdrachtgever de aanbieding of offerte hebben ondertekend en deze in bezit is gesteld van Opdrachtnemer. De overeenkomst tussen 
Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of 

indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een 

aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen 
Opdrachtnemer bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere 

voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk 

uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de 
overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 

 

Artikel 6: Honorarium 

Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Indien na totstandkoming van de 

overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het 

overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben 
gemaakt. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, kan per 

maand in rekening worden gebracht. Opdrachtnemer is gerechtigd voor het vervaardigen van een offerte een uurtarief aan Opdrachtgever te 



 

berekenen. Reiskosten bestaan, tenzij anders overeengekomen, uit de benodigde reistijd naar en van Opdrachtgever welke tegen de helft van 

het normale uurtarief in rekening wordt gebracht bij Opdrachtgever. Reiskosten worden in rekening gebracht vanaf het moment van intake 

ten behoeve van een uit te brengen offerte. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de 
omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs 

overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de 

Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een 
bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van certificeringen, 

vergunningen, bedrijfsbenodigdheden, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet 

voorzienbaar waren. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en 
plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 

afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Opdrachtnemer alsdan alsnog 

bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; 
- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet;  

- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.  

 

Artikel 7: Betaling 

Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te 

factureren. Betaling van de Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen 

termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van 
overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Afwijking van de gestelde betalingstermijn kan uitsluitend 

indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer dit voorafgaand en in overeenkomst vastgelegd onderling zijn overeengekomen. Alsdan gelden 

onverminderd dezelfde voorwaarden als in deze Algemene Voorwaarden gesteld doch met de overeengekomen betalingstermijn. Bij niet 
tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden te staken dan wel op te schorten. Hierdoor wordt Opdrachtgever niet 

ontslagen van de betalingsverplichting voor gefactureerde diensten en de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden. Indien 

Opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en 
onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de 

datum van algehele voldoening. Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg 

van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. In geval van liquidatie, 
van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is 

opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer 

vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen 
danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of 

schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. Indien de 

Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever 
is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De 

rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening 

van het volledig verschuldigde bedrag. Opdrachtnemer 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. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een 

andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien 
daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot 

verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de 

betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is 
evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 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 de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk 
is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt 

die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte 

gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde 
incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

 

Artikel 8: Reclames 

Reclames over de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na de ontdekking, doch 

uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. Reclames 

schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Afwijking van de gestelde reclametermijn kan uitsluitend indien Opdrachtgever 
en Opdrachtnemer dit voorafgaand en in overeenkomst vastgelegd onderling zijn overeengekomen. Alsdan gelden onverminderd dezelfde 

voorwaarden als in deze Algemene Voorwaarden gesteld doch met de overeengekomen reclametermijn. 

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid 

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en ter 
zake te allen tijde schriftelijk adviseren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en wetgeving. De Opdrachtnemer 

heeft nimmer een resultaatsverplichting. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van 

de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het objectief en schriftelijk aantoonbaar niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en 
deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor bij 

Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of 

namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens Opdrachtgever; bij 
Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen 

(werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet inbegrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden 

organisatie; bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht door 
Opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken of te beperken. Opdrachtgever is, indien hij overweegt 

Opdrachtnemer aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met Opdrachtnemer in overleg te treden, alvorens hij 

tot aansprakelijkstelling overgaat. De aansprakelijkheid voor Opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht 
alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot eenmaal het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in artikel onder 

honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop 

de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van duizend euro (EUR 1.000,-). 
Opdrachtgever dient de gereclameerde schade schriftelijk en onderbouwd voor te leggen aan Opdrachtnemer alsmede een contra-rapportage 



 

van een erkend onafhankelijk gecertificeerd financieel planner. Eventuele kosten die hiervoor worden gemaakt komen ten laste van 

Opdrachtgever en vallen nadrukkelijk buiten de gereclameerde schade en aansprakelijkheid. Een vordering tot vergoeding van schade dient 

uiterlijk binnen 3 maanden nadat de Opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij Opdrachtnemer te zijn ingediend op hiervoor beschreven 
wijze, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen. De uiterste termijn waarin Opdrachtgever schade kan ontdekken is 

gezien wijzigende wetgeving en overige van toepassing zijnde relevante ontwikkelingen welke buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer 

vallen, gesteld op 9 maanden. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken 
van/door derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsmede 

gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of 

verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor 
gevolgschade. Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte 

computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van de bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op 

deze kan worden verhaald. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de 
onderneming van de Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de 

werkzaamheden door Opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover 

mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van 
bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, 

Opdrachtnemer of derden. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens 

Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of 

indirect ontstaan. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van 

de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien 

hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en 
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van 

adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de 

zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever 
 

Artikel 10: Opschorting en opzegging 

Opdrachtnemer kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, blijven de 
bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden 

medegedeeld. Indien en voor zover Opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden Opdrachtgever gemotiveerd 

mede te delen, welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene wat de omstandigheden in het belang van wederpartij 
eisen. Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen met een opzeggingstermijn van 3 kalendermaanden. Opzegging dient schriftelijk aan 

de wederpartij te worden medegedeeld. Indien en voor zover Opdrachtgever de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden 

Opdrachtgever gemotiveerd mede te delen, welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene wat de omstandigheden in het 
belang van wederpartij eisen. Bij opzegging door de Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd de reeds opgestarte werkzaamheden en/of 

de verstrekte opdracht af te ronden danwel de verstrekte opdracht terug te geven aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever 

schriftelijk informeren over hetgeen inzake de verstrekte opdracht zijn keuze wordt. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn 

verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het 

moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met 

betrekking tot zaken of bescheiden van Opdrachtgever die nog geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan danwel nog niet op 
enige wijze in behandeling zijn genomen door Opdrachtnemer. 

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze 

Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands 

recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze 
voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter 

in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of 

beroep van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is nimmer binnen of buiten rechte gehouden de door Opdrachtgever hiervoor gemaakte kosten te 
vergoeden. Het staat Opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen of het geschil voor te leggen aan een daartoe 

ingestelde arbitragecommissie.  

 
Dit exemplaar van de Algemene Voorwaarden vervangt alle voorgaande exemplaren voor zover niet reeds van toepassing op lopende 

overeenkomsten. Onderdijk, december 2012 


