Algemene voorwaarden NewCons Consultancy
1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdracht: De door of aan opdrachtnemer verstrekte opdracht zoals uitdrukkelijk
door opdrachtnemer omschreven;
2. Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer in de rechtsbetrekkingen zoals
omschreven in artikel 2;
3. Opdrachtnemer: NewCons Consultancy, gevestigd te (4873 BP) Etten-Leur aan
het adres Bogaard 32;
4. Overeenkomst: De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever,
waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken;
5. Werkdagen: Kalenderdagen, uitgezonderd zaterdagen, zondagen en algemeen
erkende feestdagen zoals bedoeld in de Algemene Termijnenwet.
2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle
door opdrachtgever gedane (prijs)aanvragen, op alle door opdrachtnemer gedane
aanbiedingen, op alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte opdrachten,
op alle opdrachtbevestigingen van opdrachtnemer en op alle tot stand gekomen
overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, alsmede op alle (hierop)
voortbouwende overeenkomsten, alle aanvullende overeenkomsten en
vervolgovereenkomsten, alles hoe dan ook genaamd en onder welke titel dan ook,
gesloten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkende bepalingen,
voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk
en uitdrukkelijk door opdrachtnemer zijn geaccepteerd en bevestigd.
3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Iedere door of namens opdrachtnemer gedane aanbieding of offerte is
vrijblijvend en bindt opdrachtnemer niet.
3.2 Alle bij de offertes, voorstellen en aanbiedingen verstrekte (grafische) ontwerpen,
broncodes, documenten, informatie en overige zaken blijven (het intellectuele)
eigendom van opdrachtnemer. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer enig materiaal of
enige gegevens of informatie als bedoeld in de vorige zin geheel of ten dele te
kopiëren en/of aan derden, op welke wijze dan ook, kenbaar te maken en/of door
derden te laten gebruiken en/of door te verkopen of ter beschikking te stellen. Op
eerste verzoek van opdrachtnemer, alsook indien opdrachtgever niet binnen de door
opdrachtnemer gestelde termijn een overeenkomst sluit, dienen alle hier bedoelde
ontwerpen, broncodes, documenten, informatie en overige zaken binnen twee
werkdagen aan opdrachtnemer te worden geretourneerd.
3.3 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst tussen opdrachtnemer
en opdrachtgever eerst dan tot stand nadat Opdrachtnemer de overeenkomst
uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
3.4 Indien opdrachtnemer de overeenkomst niet schriftelijk heeft bevestigd, maar
met instemming van opdrachtgever wel een aanvang heeft gemaakt met het
uitvoeren van de overeenkomst c.q. de betreffende werkzaamheden, wordt de
overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.
3.5 Eventueel na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende
afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door
(personeel van) opdrachtnemer, binden opdrachtnemer slechts indien
opdrachtnemer deze afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen uitdrukkelijk
schriftelijk heeft bevestigd.
3.6 Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich
en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij
uitdrukkelijk anders is bepaald.
4. Prijzen en betalingen
4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle door opdrachtgever aan
opdrachtnemer verschuldigde prijzen uitgedrukt in euro’s. Alle prijzen zijn steeds

exclusief alle directe en indirecte belastingen, alsmede exclusief transport-, verzenden portokosten, onkosten van opdrachtnemer en declaraties van ingeschakelde
derden. Vorenbedoelde directe en indirecte belastingen en kosten komen voor
rekening en risico van opdrachtgever.
4.2 Indien in de offerte een ‘vaste’ prijs is opgenomen, dan geldt deze als
overeengekomen prijs, met inachtneming van het overige in deze algemene
voorwaarden bepaalde. Indien in de offerte geen ‘vaste’ prijs is opgenomen, zal het
door opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie,
gebaseerd op de bij opdrachtnemer geldende uurtarieven.
4.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht
geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren (bijvoorbeeld lonen danwel prijzen)
een wijziging ondergaan, dan is opdrachtnemer gerechtigd het eerder
overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, waaraan opdrachtgever
is gebonden. Indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een
bevoegdheid ingevolge de wet, dan wel het gevolg is van een wetswijziging, dan wel
het gevolg is van gewijzigde belastingtarieven, dan is opdrachtgever in geval van
prijs- en/of tariefverhoging niet gerechtigd tot ontbinding.
4.4 Voor overeenkomsten waarbij een prijs van meer dan € 15.000,00, exclusief
omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen, is
overeengekomen, geldt dat ten minste 50% van de totaal overeengekomen prijs
door opdrachtgever vooraf betaald dient te worden. Pas na betaling van dit
voorschot kan opdrachtgever nakoming van de overeenkomst verlangen.
4.5 Indien en voor zover de overeenkomst het karakter heeft van een
duurovereenkomst factureert opdrachtnemer haar honorarium maandelijks vooruit,
aan welke facturatie opdrachtgever gebonden is. Opdrachtnemer heeft het recht
haar (verdere) werkzaamheden op te schorten gedurende de tijd dat één of
meerdere van vorenbedoelde facturatie(s) niet door opdrachtgever is/zijn betaald.
4.6 Door het aanvaarden van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
heeft opdrachtgever zich jegens opdrachtnemer verbonden om voor alle bestaande
en toekomstige vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever, uit welken hoofde
dan ook, op eerste verzoek van opdrachtnemer, ten genoegen van opdrachtnemer,
(aanvullende) zekerheid te stellen. Deze dient steeds zodanig te zijn dat
opdrachtnemer doorlopend voldoende zekerheid heeft en zal hebben.
4.7 Tenzij opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bevestigd, dient
betaling steeds te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
4.8 Iedere betaling van opdrachtgever strekt in de eerste plaats ter voldoening van
de door haar verschuldigde rente en van de aan opdrachtnemer verschuldigde
incassokosten en administratiekosten, en vervolgens ter voldoening van de
openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom, derhalve te beginnen met de
oudste openstaande vordering.
4.9 Opdrachtgever is nimmer bevoegd het aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag
met enig ander bedrag te verrekenen, dan wel haar betalingsverplichting(en) jegens
opdrachtnemer op te schorten.
4.10 Opdrachtgever stemt ermee in dat opdrachtnemer haar facturen digitaal uitreikt.

7. Medewerking opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie
verstrekken aan opdrachtnemer die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van
de aan haar verstrekte opdracht.
7.2 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke
gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien opdrachtgever op andere wijze
niet aan haar (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer bevoegd
over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
7.3 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te
laten verlopen, stelt opdrachtgever tijdig (over afdoende ervaring, kennis en
vaardigheden beschikbare) medewerkers van haar eigen organisatie ter beschikking.
7.4 Indien en voor zover opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft opdrachtgever
op haar locatie opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte met
telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting.
7.5 Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen
van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door opdrachtgever,
extra kosten voortvloeien voor opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor
rekening van opdrachtgever.
7.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de overeenkomst zonder
schriftelijke toestemming van opdrachtnemer over te dragen aan derden. Voor zover
opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een
contractsoverneming blijft opdrachtgever te allen tijde naast deze derde
aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst waarvan deze algemene
voorwaarden deel uitmaken. Voorts geldt dat voor zover opdrachtnemer al
schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractsoverneming, dan
dient opdrachtgever opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen
en heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te beëindigen tegen de datum
waarop de overdracht zal geschieden. Opdrachtnemer is niet tot enige
schadevergoeding ter zake gehouden.

5. Uitvoeren door derden
5.1 Opdrachtnemer heeft het recht, voorzover een goede uitvoering van de
overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de opdracht door derden te laten uitvoeren.
Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met opdrachtgever.
5.2 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.

9. Intellectueel eigendom
9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake de door opdrachtnemer in het kader
van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken, daaronder mede verstaan,
doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, bewerkbare ontwerpbestanddelen, foto’s,
ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties, schema’s, memo’s en dergelijke,
berusten bij opdrachtnemer. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer enig materiaal of enige
gegevens of informatie als bedoeld in de vorige zin geheel of ten dele te kopiëren
en/of aan derden, op welke wijze dan ook, kenbaar te (doen) maken en/of door
derden te laten gebruiken en/of door te verkopen en/of ter beschikking te stellen.
Opdrachtgever mag deze materialen en gegevens wel gebruiken en
vermenigvuldigen ten behoeve van eigen gebruik in haar eigen organisatie.
9.2 Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door
opdrachtnemer geleverde zaak/gegeven kan alleen met toestemming van
opdrachtnemer worden aangebracht. De intellectuele eigendomsrechten op
wijzingen, aanvullingen, verbeteringen of aanpassingen komen toe aan

6. Wijziging in de opdracht
6.1 Wijzigingen in de opdracht die door opdrachtnemer niet konden worden voorzien
en meerwerk veroorzaken, zullen door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden
vergoed conform het in de overeenkomst afgesproken tarief.
6.2 Door opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht verlangde wijzigingen in
de uitvoering van de opdracht moeten door opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan
opdrachtnemer ter kennis worden gebracht. Pas na schriftelijke aanvaarding van de
gevraagde wijzigingen is opdrachtnemer hieraan gebonden.

8. Geheimhouding
8.1 Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie
die zij in het kader van de overeenkomst van opdrachtnemer of uit andere bron heeft
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtnemer is gemeld of
als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
8.2 Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke
uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde
rechter aangewezen derden te verstrekken en opdrachtnemer zich niet ter zake kan
beroepen op een verschoningsrecht, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot
schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot
ontbinding van de overeenkomst.
8.3 Opdrachtgever zal haar verplichtingen voortvloeiende uit onderhavig artikel 8
opleggen aan haar personeel en eventueel door haar in te schakelen derden.

opdrachtnemer, zonder dat opdrachtnemer daarvoor enige vergoeding verschuldigd
is. Indien nodig, verplicht opdrachtgever zich, door middel van aanvaarding van
onderhavige algemene voorwaarden, om deze rechten op eerste verzoek van
opdrachtnemer aan opdrachtnemer over te dragen.
10. Termijn
10.1 Alle door opdrachtnemer genoemde en/of overeengekomen lever- en
uitvoeringstermijnen zijn nimmer fataal. Bij overschrijding van een lever- en/of
uitvoeringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te
stellen.
11. Opzegging van een overeenkomst van opdracht
11.1 Indien de overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd of voor een bepaald
project wordt aangegaan, dan eindigt de overeenkomst van rechtswege door het
verstrijken van de duur van de overeenkomst, dan wel door voltooiing van het
project. De overeenkomst van opdracht kan met schriftelijke instemming van beide
partijen worden verlengd onder de voorwaarden en bepalingen vastgelegd in de
overeenkomst, dan wel onder andere voorwaarden indien opdrachtnemer dit
schriftelijk bevestigt.
11.2 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst van opdracht te
allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van
een opzegtermijn van drie volledige kalendermaanden, tenzij de redelijkheid en
billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.
11.3 De overeenkomst van opdracht mag door opdrachtnemer per aangetekend
schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn
in de gevallen zoals vermeld in artikel 13.1, in de gevallen dat opdrachtnemer het
ontstaan van één van de in artikel 13.1 genoemde omstandigheden bij
opdrachtgever redelijkerwijs aannemelijk acht en in de gevallen dat er een situatie is
ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van
opdrachtnemer.
11.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst van opdracht eenzijdig
tussentijds, zonder inachtneming van de in artikel 11.2 genoemde opzegtermijn, op
te zeggen.
11.5 Indien tot (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst van opdracht is
overgegaan door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van het
aan haar zijde ontstane bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij
redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de
overeenkomst. De door opdrachtgever aan opdrachtnemer te vergoeden
bezettingsverlies en additionele kosten als voormeld, behelzen tezamen ten minste
een bedrag gelijk aan 50% van de totaal overeengekomen prijs.
11.6 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtnemer, heeft
opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
11.7 Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging
aanspraak op betaling van de reeds verzonden en nog te verzenden declaraties voor
de door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden. Voor zover de overdracht van de
werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze
aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten
binnen de daarvoor door opdrachtnemer genoemde termijn te voldoen.
11.8 Bij beëindiging van de overeenkomst dient opdrachtgever alle in haar bezit
zijnde zaken, gegevens en documenten die in eigendom toebehoren aan
opdrachtnemer binnen vijf werkdagen na beëindiging van de overeenkomst aan
opdrachtnemer in bezit te geven.
12. Overmacht
12.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of
uitermate bezwaarlijk wordt, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst aan de
omstandigheden aan te passen, dan wel de overeenkomst te (doen) ontbinden en/of
op te zeggen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in

staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Onder overmacht
wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan, oorlog(sgevaar),
oproer, molest, stakingen, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming en
andere belemmerende weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, ziekte van
personeel, bedrijfsbezettingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een
(telecommunicatie-)netwerk of verbinding, overmacht van ingeschakelde derden, niet
of niet tijdige levering door ingeschakelde derden en het ontbreken van enig via
overheidswege te verkrijgen vergunning.
12.3 Opdrachtnemer kan zich ook succesvol op overmacht beroepen indien de
omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat
opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
12.4 Opdrachtgever kan aan de ontbinding, wijziging en/of opschorting van (de
uitvoering van) de overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op
schadevergoeding ontlenen.
12.5 Opschorting, wijziging of ontbinding van (de uitvoering van) de overeenkomst
op grond van overmacht ontslaat opdrachtgever niet van haar verplichting tot
betaling van hetgeen is geleverd en/of is uitgevoerd op het moment dat de
overmachtssituatie intreedt.
13. Verzuim, opschorting, ontbinding, rente en kosten
13.1 Indien opdrachtgever niet, dan wel niet tijdig, aan haar betalingsverplichtingen
voldoet, opdrachtgever één of meerdere van haar verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst met opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt,
alsmede in geval opdrachtgever failliet is verklaard, aan opdrachtgever surseance
van betaling is verleend, in andere gevallen dan voormeld waarin opdrachtgever niet
langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, in geval inontvangstneming door
opdrachtgever van de levering achterwege blijft en in geval opdrachtgever door
opdrachtnemer verzocht is om zekerheden te stellen voor voldoening van haar
verplichtingen en deze zekerheden niet (tijdig) worden verstrekt, dan wel
onvoldoende zijn, dan zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk en
volledig opeisbaar en is opdrachtgever in verzuim. Opdrachtnemer is in een dergelijk
geval voorts bevoegd, naar haar keuze, tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding
van de overeenkomst met opdrachtgever en/of tot eenzijdige tussentijdse opzegging
van de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn en/of tot
opschorting van haar verplichtingen, een en ander zonder ook maar enige
schadevergoeding aan opdrachtgever verschuldigd te zijn.
13.2 Over de tijd dat opdrachtgever met de betaling in verzuim is, is opdrachtgever
over het aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag rente verschuldigd. Deze rente is
op jaarbasis gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a Burgerlijk
Wetboek, verhoogd met 2%.
13.3 Nadat opdrachtgever in verzuim is gekomen, is opdrachtnemer bevoegd zonder
nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde
bedrag. Alle daaraan verbonden kosten, waaronder zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke kosten worden verstaan, zijn voor rekening van opdrachtgever.
De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform het
‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.
14. Klachten
14.1 Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden, dan wel met
betrekking tot het factuurbedrag, dan wel alle overige klachten dienen door
opdrachtgever uiterlijk binnen tien werkdagen na voltooiing van de werkzaamheden
schriftelijk te zijn gemeld aan opdrachtnemer, bij gebreke waarvan elke aanspraak
jegens opdrachtnemer vervalt.
14.2 Klachten als bedoeld in het eerste lid, schorten de betalingsverplichtingen van
opdrachtgever niet op.
14.3 Indien door opdrachtgever tijdig, zoals bedoeld in het eerste lid, is geklaagd en
de klacht naar het oordeel van opdrachtnemer gegrond blijkt te zijn, zal
opdrachtnemer de gebreken kosteloos herstellen, zonder dat opdrachtgever
daarnaast nog enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
14.4 Indien de kosten van herstel naar het oordeel van opdrachtnemer niet in
verhouding staan tot het belang van opdrachtgever hierbij, dan heeft opdrachtgever -

indien opdrachtnemer ter zake aansprakelijk is - recht op schadevergoeding, zulks
met inachtneming van het bepaalde in artikel 15, waardoor opdrachtgever geen recht
meer heeft op herstel. Opdrachtnemer is in een dergelijk geval nimmer voor meer
c.q. een hoger bedrag aansprakelijk dan het bedrag ter hoogte van de kosten die zij
zou hebben gemaakt bij nakoming van de in artikel 14.3 omschreven verplichting.
15. Beperking aansprakelijkheid
15.1 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, als bedoeld in artikel 14.4, alsook
iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden
dan wel anderszins, gaat nimmer verder dan en is steeds beperkt tot hetgeen
omschreven is in onderhavig artikel 15.
15.2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe
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
opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
15.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
15.4 Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van opdrachtnemer steeds beperkt tot het bedrag dat door de
verzekeraar van opdrachtnemer, op grond van de door opdrachtnemer afgesloten
verzekering, aan opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd.
15.5 Indien op welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 15.4
bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van
opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte
van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks tot een
maximum van € 20.000,00.
15.6 Onverminderd het overige in onderhavig artikel 15 bepaalde, is opdrachtnemer
nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat
opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste
en/of onvolledige gegevens.
15.7 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden,
die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de
oorzaak aan anderen dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is.
15.8. Opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te
staan indien opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van art. 15.7 en
onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Indien
opdrachtgever in gebreke blijft 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 opdrachtgever.
15.9 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn
van alle vorderingen en verweren van opdrachtgever jegens opdrachtnemer één
jaar.
16. Toepasselijk recht
16.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering
daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtnemer.
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