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Algemene voorwaarden Joppe van Berkum Advies en Management 

1. Definities 

Opdrachtnemer: Joppe van Berkum Advies en Management ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigt door ing. J.L.M. van Berkum MBA; 

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon voor wie Joppe van Berkum Advies en Management in het kader van een 
opdracht werkzaamheden verricht. 

2. Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van producten en diensten door Opdrachtnemer. 
Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard. 

3. Offertes 

Alle door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald. 

4. Totstandkoming opdracht 

Een opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte schriftelijk heeft aanvaard. 

5. Wijziging opdracht 

Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in 
onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht. 

Wijzigingen of aanvullingen betrekking hebbende op een reeds tot stand gekomen opdracht kunnen slechts schriftelijk en met wederzijds 
goedvinden tot stand komen. 

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, 
heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen. 

6. Zorgvuldigheid en geheimhouding 

Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn ten aanzien van alle ter beschikking gestelde of ter ore gekomen gegevens en informatie in het 
kader van de opdracht jegens elkander verplicht tot geheimhouding, behoudens eventuele wettelijke plicht tot bekendmaking of 
uitdrukkelijke toestemming van een der partijen. 

7. Aansprakelijkheid 

Opdrachtnemer is in het geheel niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, daaronder mede begrepen gederfde winst, 
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer ten aanzien van directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal de overeengekomen 
honorering ten aanzien van de opdracht waarop de ontstane schade betrekking heeft. 

Ieder aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt na verloop van zes maanden, te rekenen vanaf het moment dat de schade ontstaan is. 

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aansprakelijkheid in welke vorm dan ook van derden jegens Opdrachtnemer. 

8. Intellectuele eigendom 

Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde dienst of 
product, berust bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt het recht op gebruik van dit eigendom binnen het organisatiedeel waarop de 
opdracht betrekking heeft. 

9. Tarieven en kosten 

Facturatie van de werkzaamheden en overige kosten verricht in het kader van een opdracht geschiedt op basis van prijzen die in de offerte 
zijn vermeld of anderszins schriftelijk zijn overeengekomen. Alle door Opdrachtnemer gehanteerde of overeengekomen prijzen zijn 
exclusief verschuldigde omzetbelasting. 

10. Betaling 

Facturering vindt maandelijks achteraf plaats, gebaseerd op werkelijk gemaakte uren en kosten, tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen. 

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim 
zal zijn en de wettelijke rente verschuldigd is.  

Indien Opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is deze naast het alsdan verschuldigde bedrag, tevens gehouden tot 
vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd de werkzaamheden op te 
schorten of de overeenkomst tussentijds te beëindigen. 

11. Overige bepalingen 

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

12. Toepasselijk recht en geschillen 

Deze algemene voorwaarden alsmede de overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen worden 
beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is. 
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