Algemene voorwaarden Opschudders Coöperatie U.A.
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast
genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: Opschudders Coöperatie U.A.
Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer
Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen
werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht moeten worden en de voorwaarden
waaronder dit moet gebeuren
Artikel 2. Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever(s), waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
2. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing,
tenzij deze door Opschudders Coöperatie U.A. schriftelijk en uitdrukkelijk zijn
aanvaard.
3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen,
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te
komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
Artikel 3. Offertes
1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door
opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten
alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie
heeft gegeven. Alle offertes van Opschudders Coöperatie U.A. zijn vrijblijvend en zijn
geldig gedurende 30 dagen na dagtekening tenzij anders aangegeven.
Opdrachtnemer is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door
de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is
aangegeven.
2. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
opgenomen aanbod, is opdrachtnemer er niet aan gebonden. De opdracht komt
dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer
anders aangeeft.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten
van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs.
4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 4. Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst
1. Bevestiging van opdracht door Opdrachtgever geschiedt uitsluitend schriftelijk of
per mail.
2. De opdracht wordt verstrekt voor de overeengekomen duur. De opdracht eindigt
automatisch door het verstrijken van de overeengekomen duur of zoveel eerder als
gevolg van ontbinding zoals omschreven in lid 3 van dit artikel.
3. De opdracht kan worden ontbonden middels aangetekend schrijven (en
bevestiging van ontvangst), indien Opdrachtgever of Opdrachtnemer ondanks

herhaalde ingebrekestelling toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van
één of meer van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en
bijbehorende voorwaarden. Dan wel, wanneer Opdrachtgever of Opschudders
Coöperatie U.A. in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling
wordt verleend.
4. Een dergelijke beëindiging als gevolg van tekortkoming Opdrachtgever laat
onverlet het recht van Opschudders Coöperatie U.A. volledige schadevergoeding
van Opdrachtgever te vorderen, zoals in geaccordeerde offerte overeengekomen.
5. Bij beëindiging van de opdracht worden de in behandeling zijnde dienst(en) naar
behoren afgewikkeld. Opdrachtgever en Opschudders Coöperatie U.A. zijn verplicht
tot nakoming van de reeds voor de beëindiging gemaakte afspraken.
Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
1. Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en
contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.
2. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar
beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is
uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens,
tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te
zijn.
4. Als door opdrachtnemer voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de
locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt
opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid
gewenste faciliteiten.
Artikel 6. Aansprakelijkheid en vertrouwelijkheid
1. Opdrachtnemer zal zich maximaal inspannen de in de overeenkomst gestelde
doelen te bereiken.
2. Opschudders Coöperatie U.A. sluit iedere aansprakelijkheid voor schade,
voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de werkzaamheden
door Opdrachtnemer of de projectwerkzaamheden uit.
Artikel 7. Wijziging van de opdracht en meerwerk
1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden
beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of
omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer
door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de
opdracht, brengt opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht
van opdrachtgever.
2. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Opdrachtnemer dit als een aanvullende
opdracht aan opdrachtgever in rekening. Opdrachtnemer mag de extra kosten voor
wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen.
3. Leidt dit tot vermindering of uitstel van de reeds geaccordeerde werkzaamheden,
dan dient dit minimaal 20 werkdagen voorafgaand aan de aanvang van de
werkzaamheden aan de Opdrachtnemer bekend te zijn.
a. Tussen 11 – 19 werkdagen wordt 50% van de geaccordeerde werkzaamheden
in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
b. Tussen 6 – 10 werkdagen wordt 75% van de geaccordeerde werkzaamheden
in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

c. Tot 5 werkdagen wordt 100% van de geaccordeerde werkzaamheden in

rekening gebracht bij Opdrachtgever.

4. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium op de
kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Opdrachtnemer dit de Opdrachtgever zo
spoedig mogelijk melden.
5. In afwijking van lid 1, brengt opdrachtnemer geen meerkosten in rekening als de
wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan
opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
Artikel 8. Tarieven
1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt
Opdrachtnemer zijn tarief vast volgens zijn uurtarief.
2. In het tarief van opdrachtnemer zijn inbegrepen de kosten van secretariële
werkzaamheden
en
telefoonkosten.
Reisen verblijfkosten declareert
Opdrachtnemer volgens afspraken in de offerte. Bij alle offertes brengt
opdrachtnemer alleen de werkelijk bestede tijd in rekening en bij dreigende
overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag, declareert hij na
overleg met opdrachtgever.
3. Bedragen zijn exclusief btw.
4. Opdrachtnemer mag - zonder voorafgaande schriftelijke mededeling - per 1 januari
van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met
maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande
jaar.
5. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief,
inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
1. De facturen van Opschudders Coöperatie U.A. worden met inachtneming van het in
dit artikel bepaalde opgemaakt op basis van de opdracht. Opschudders Coöperatie
U.A. is gerechtigd tot het verzenden van deelfacturen.
2. Tenzij anders vermeld in de overeenkomst met Opdrachtgever factureert
Opdrachtnemer maandelijks onder opgave de opgeleverde, afgesproken resultaten
en/of gewerkte uren.
3. Facturen van Opschudders Coöperatie U.A. dienen binnen dertig dagen na
factuurdatum te zijn betaald, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege
in verzuim raakt.
4. Zodra er sprake is van uitvoering van werkzaamheden door Opschudders
Coöperatie U.A. via een tussenpartij en dus facturering aan deze tussenpartij dan
dient de factuur van de tussenpartij naar de (eind)opdrachtgever binnen 5
werkdagen te geschieden na facturering van Opschudders Coöperatie U.A. aan de
tussenpartij. Dit betekent dat de factuur van Opschudders Coöperatie U.A. binnen
35 werkdagen door de tussenpartij voldaan dient te zijn.
5. Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft
opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtnemer
berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat opdrachtgever
verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een herinnering,
aanmaning en sommatie bedragen elke keer € 100,00 en zijn voor rekening van
opdrachtgever.
6. 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.
7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van
opdrachtgever, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar.
8. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle kosten die
zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als
de buitenrechtelijke.
Artikel 10. Continuïteit
1. Indien Opdrachtgever de onderneming of de activiteit, waar de overeenkomst en
betrekking op heeft, op welke wijze ook overdraagt of de zeggenschap daarover
doet wijzigen, is hij verplicht de verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst
en de bijbehorende voorwaarden met de onderneming, respectievelijk de activiteit
over te dragen, bij gebreke waarvan hij voor de nakoming van die verplichtingen
voor het geheel aansprakelijk blijft.
2. Overeenkomsten en de bijbehorende voorwaarden blijven van kracht, indien
Opschudders Coöperatie U.A. geheel of ten dele van naam, rechtsvorm, eigenaar of
samenstelling verandert.
3. De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling
van deze voorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat de overige
bepalingen, respectievelijk het resterende deel van die bepaling nietig zijn, worden
vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing worden gelaten.
4. Een bepaling in deze overeenkomst, die wordt vernietigd wegens strijd met een
algemeen verbindend voorschrift of die in de bijzondere omstandigheden van het
geval buiten beschouwing moet worden gelaten, wordt vervangen door een
bepaling, die rechtens toelaatbaar zou zijn geweest c.q. in de bijzondere
omstandigheden van het geval toegepast zou kunnen worden.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1. Concepten, diensten en producten die door Opschudders Coöperatie U.A. zijn
ontwikkeld, zijn en blijven intellectueel eigendom van Opschudders Coöperatie U.A.
en mogen onder geen beding buiten de eigen bedrijfsentiteit door Opdrachtgever
gebruikt en hergebruikt worden.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken
te verpanden of op een andere manier te bezwaren.
3. Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of
willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet opdrachtgever
opdrachtnemer daarvan zo snel als van hem kan worden verwacht, op de hoogte te
stellen.
4. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal
en de polis van deze verzekering op verzoek, meteen ter inzage te geven.
Artikel 12. Opzegging
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal
Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te
verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever

toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra
kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te
voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. Voor aanvaarde opdrachten heeft opdrachtnemer een inspanningsverplichting.
Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan
doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder indirecte
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 Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden
en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer
aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. Als opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag en in ieder geval het
bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te
verstrekken uitkering.
5. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of
zijn leidinggevende onderschikten.
Artikel 14. Vrijwaringen
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor 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 15. Overmacht en Ziekte
1. Tekortkomingen in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen
voortvloeiend uit deze overeenkomst kunnen niet aan Opschudders Coöperatie U.A.
worden toegerekend, indien deze - direct of indirect - het gevolg zijn van of
samenhangen met: overheidsmaatregelen of overheidsvoorschriften, staat van
beleg, staat van oorlog, technische storingen, storingen in levering van energie,
ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkstakingen, uitsluitingen, bedrijfsbezettingen,
verkeersbelemmeringen, technische storingen aan vervoersmiddelen, brand,
explosie of andere omstandigheden, die buiten haar invloedssfeer zijn gelegen.

2.

Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn
verplichtingen had moeten nakomen.
3. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen.
Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle
partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.
4. Is Opdrachtnemer op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al
nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren.
Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht
ging.
Artikel 16. Wijziging van de voorwaarden
Opschudders Coöperatie U.A. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.
Deze wijzigingen treden in op het door Opschudders Coöperatie U.A. aan te kondigen
tijdstip. Opschudders Coöperatie U.A. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan
Opdrachtgever toezenden.
Artikel 17. Toepasselijk recht en Geschillenregeling
1. Tussen afnemer en ons is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. In geval van geschillen tussen Opdrachtgever en Opschudders Coöperatie U.A.,
voortvloeiende uit te sluiten of gesloten overeenkomsten of uit nadere
overeenkomsten ter uitvoering hiervan, spreken beide partijen uitdrukkelijk de
intentie uit deze geschillen in gezamenlijk overleg, zonder tussenkomst van de
rechtbank, in de minne te schikken. Mocht ondanks deze uitdrukkelijke intentie een
geschil niet in de minne op te lossen zijn, dan zal deze worden beslecht door de
rechtbank van het Arrondissement waarbinnen Opschudders Coöperatie U.A. is
gevestigd.

