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Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever
Opdrachtnemer

de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die opdracht geeft
Beyond Scope

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1

Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
werkzaamheden, offertes en adviezen van Opdrachtnemer.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
3.1

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever
een opdrachtbevestiging is verstuurd. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en
volledig weer te geven.

3.2

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking
van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

3.3

Alle diensten die door Opdrachtnemer worden geleverd, worden uitgevoerd naar beste inzicht
en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Opdrachtnemer stelt indien en
in zoverre mogelijk Opdrachtgever steeds op de hoogte van de gemaakte vorderingen in de
uitvoering van de opdracht.

Artikel 4. Uitvoering opdracht
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4.1

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt
daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

4.2

De Opdrachtgever aanvaardt dat de Opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht
kan betrekken. In voorkomend geval zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarvan op de
hoogte stellen.

4.3

Opdrachtnemer baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door Opdrachtgever
verstrekte informatie.

4.4

Indien Opdrachtnemer op locatie van de Opdrachtgever werkzaamheden verricht, zal
Opdrachtgever kosteloos voor de door Opdrachtnemer in redelijkheid gewenste faciliteiten
zorgdragen (waaronder werkplek en telecommunicatiefaciliteiten).
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Artikel 5. Informatie
5.1

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 door opdrachtnemer gewenste vorm en op de door Opdrachtnemer gewenste wijze
ter beschikking te stellen aan Opdrachtnemer.

5.2

Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

5.2

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

Artikel 6. Honorarium
6.1

Het honorarium wordt per opdracht door Opdrachtnemer vastgesteld en vooraf aan
Opdrachtgever schriftelijk medegedeeld. Het tarief geldt uitsluitend voor de in de
opdrachtbevestigiging genoemde dienst of diensten.

6.2

Het honorarium is exclusief reis- en verblijfkosten.

6.3

Het honorarium van Opdrachtnemer, wordt per maand aan Opdrachtgever in rekening
gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover schriftelijk andere afspraken hebben
gemaakt.

6.4

Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de
omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

6.5

Kosten van derden worden zo mogelijk gespecificeerd op de offerte en in elk geval op de
eindfactuur.

Artikel 7. Betaling
7.1

Betaling door Opdrachtgever dient zonder enige schuldvergelijking te geschieden in
Euro’s middels storting of overmaking op een door Opdrachtnemer aangewezen bankrekening,
binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2

Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn meebetaald, is
Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij Opdrachtnemer ten minste een maal heeft aangemaand te
betalen, 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.

7.3

De Opdrachtnemer is bij overschrijding van de betallingstermijn en aanmaning gerechtigd alle
lopende opdrachten op te schorten totdat betaling binnen een nader door Opdrachtnember
aangegeven termijn heeft plaatsgevonden. Blijft betaling binnen deze termijn achterwege dan is
de Opdrachtnemer gerechtigd alle lopende opdrachten te annuleren, onverminderd haar
rechten op schadevergoeding.
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7.4

Alle in het kader van de nakoming van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten
overeenkomst(en) door Opdrachtnemer te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
komen uitsluitend voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen
ten minste 15% van het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag.

7.5

Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn Opdrachtgevers, voor zover de
werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk
verbonden voor betaling van het factuurbedrag.

7.6

Opdrachtnemer heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren
en andere goederen, tot aan het moment waarop Opdrachtgever al hetgeen hij aan
Opdrachtnemer verschuldigd is heeft voldaan.

Artikel 8. Geheimhouding
8.1

Tenzij er sprake is van een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking, is Opdrachtnemer
verplicht tot strikte geheimhouding tegenover derden.

8.2

Behoudens met toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer in geen geval gerechtigd
de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden
voor een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen. Hierop wordt echter een
uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf in een administratieve-,
civiele-, of strafprocedure optreedt waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

8.3

Opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen
van Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin
neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken, tenzij Opdrachtgever daartoe
schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer heeft verkregen.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
9.1

Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot
producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft
ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan zij de
auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

9.2

Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen
werkwijzen, adviezen, en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de
ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te
openbaren 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 Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
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Artikel 10. Reclames
10.1

Alle reclames ter zake van de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen
schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de
Opdrachtgever reclameert, danwel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek, indien
Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan
Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt door Opdrachtgever. Na het verstrijken van
voornoemde termijnen wordt Opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden en/of
facturen te hebben geaccepteerd.

10.2

Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever
niet op.

10.3

Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen
aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw
verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer)
uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds
betaald tarief.

Artikel 11. Opzegging
11.1

Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per
aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één volledige
kalendermaand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op
een dergelijke termijn verzetten.

11.2

De Overeenkomst mag door ieder der partijen 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 voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is
benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere 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 onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

11.3

Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer
recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken
bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge
van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan
de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Indien tot
(tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op
medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er
feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn
toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging
aanspraak op betaling 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 overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich
meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
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11.4

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

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt.

12.2

Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar haar
beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van
de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van
Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

12.3

Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste
informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de ontstane schade niet aansprakelijk.
Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van
Opdrachtnemer welke bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die
schade aansprakelijk tot ten hoogste het bedrag dat in het desbetreffende kalenderjaar door
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever is gefactureerd.

12.4

Opdrachtnemer kan, met inachtneming van hetgeen in het vorige lid is gesteld, slechts
aansprakelijk worden gehouden tot de hoogte van het factuurbedrag/ honorarium van de
opdracht.

12.5

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die
veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie
heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met
verwijtbaar handelen zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen
grove nalatigheid van Opdrachtnemer.

12.6

Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder mede begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is te allen
tijde uitgesloten.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1

Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze voorwaarden
van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

13.2

Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer die mochten ontstaan en waarover
niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.
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Artikel 14. Slotbepalingen
14.1

Voor zover in de opdrachtbevestiging niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en
andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in
ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet
dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kan aanwenden.

14.2

Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Opdrachtnemer zal de rechten en
bevoegdheden van Opdrachtnemer onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken.
Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van
kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

14.3

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend
karakter op enige bepaling van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan
de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk
overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

14.4

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling
is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van
kracht blijven en partijen blijven binden.

14.5

In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige
voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

14.6

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn gehouden alsdan zoveel mogelijk overeenkomstig de
nietige of vernietigde bepaling(en) in de dan ontstane situatie te voorzien.
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