Alge
emene voorw
waarden Kagge Consult!
Artikkel 1 Definities
1.1 In
n de algemene voorwaarden wordt
w
verstaan onder:
A opd
drachtgever : D
De partij die opd
dracht geeft.
B opd
drachtnemer : K
Kage Consult!.
1.2 In
n deze algemen
ne voorwaarden
n wordt elke de
eelopdracht als een afzonderliijke opdracht to
ot het verrichteen van werkzaamheden
besch
houwd. Onder ‘opdracht’ dien
nt in deze Algem
mene voorwaarrden dan ook in
n voorkomend geval
g
‘deelopdrracht’ te worde
en verstaan.
Artikkel 2 Toepasseliijkheid
2.1 Deze
D
algemene voorwaarden zijn
z van toepasssing op alle rechhtsverhoudinge
en tussen opdra
achtnemer en oopdrachtgever, behoudens
wijziggingen in deze vvoorwaarden, welke
w
door beid
de partijen uitddrukkelijk en schriftelijk dienen
n te zijn bevesttigd.
2.2 De
D toepasselijkh
heid van algemeene voorwaarden van de wed erpartij, onder welke benamin
ng dan ook, woordt hierbij uitdrukkelijk afgew
wezen.
2.3 De
D gedrags‐ en b
beroepsregels voor
v
de opdrachtnemer makeen deel uit van de
d overeenkom
mst. De opdrachhtnemer verklaa
art de daaruit voor
v
opdrachtnemer voo
ortvloeiende verplichtingen ste
eeds volledig tee zullen respectteren.
o
Artikkel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 De
D overeenkomst komt tot stand op het mom
ment dat de dooor opdrachtnem
mer en opdrachtgever onderteekende opdrach
htbevestiging reetour
is onttvangen. De beevestiging is geb
baseerd op de ten
t tijde daarvaan door de opdrachtgever aan opdrachtnemeer verstrekte in
nformatie. De
bevestiging wordt ggeacht de overeeenkomst volled
dig en juist weeer te geven.
H staat partijeen vrij te bewijzzen dat de overeenkomst op a ndere wijze tott stand is gekom
men.
3.2 Het
3.3 De
D overeenkomst wordt aangeegaan voor onbepaalde tijd tennzij uit de aard,, strekking of in
nhoud van de veerleende opdra
acht voortvloeitt dat
deze voor een bepaalde tijd is aanggegaan.
Artikkel 4 Verplichtin
ngen van de op
pdrachtgever
4.1 Opdrachtgever
O
iis gehouden alle gegevens en bescheiden, weelke opdrachtnemer overeenk
komstig zijn oorrdeel nodig hee
eft voor het corrrect
uitvo
oeren van de veerleende opdraccht, tijdig in de gewenste vorm
m en op de gew
wenste wijze terr beschikking tee stellen.
4.2 In
n geval van opd
drachten tot controle van finan
nciële verantwooordingen zal opdrachtgever
o
de
d opdrachtnem
mer op de hooggte brengen van alle
overiige informatie d
die voor de uitvvoering of volto
ooiing van de oppdracht relevan
nt is.
4.3 Opdrachtgever
O
sstaat in voor dee betrouwbaarh
heid, juistheid een volledigheid van de aan opdrachtnemer teer beschikking gestelde
g
gegevens
en be
escheiden, ook indien deze van derden afkom
mstig zijn voor zzover uit de aarrd van de opdra
acht niet anderrs voortvloeit.
4.4 De
D uit de vertragging in de uitvo
oering van de opdracht voortvvloeiende extra kosten en het extra
e
honorariuum, ontstaan door het niet, niet
tijdigg of niet behoorrlijk ter beschikking stellen van
n de verlangde gegevens en be
escheiden, zijn voor rekening vvan opdrachtge
ever.
4.5 In
ndien en voor zzover opdrachtggever zulks verzzoekt, worden dde ter beschikkking gestelde be
escheiden aan ddeze geretourn
neerd.
Artikkel 5 Uitvoeringg van de opdraccht
5.1 Opdrachtnemer
O
r bepaalt de wijze waarop en door
d
welke perssoon de verleen
nde opdracht uitgevoerd
u
worddt.
5.2 Opdrachtnemer
O
r kan eerst meeer werkzaamhed
den verrichten en aan opdrach
htgever in rekening brengen ddan waartoe op
pdracht is verstrrekt,
indien opdrachtgeveer hiervoor voo
oraf toestemming heeft verleeend.
ndien opdrachtgever derden bij
b de uitvoeringg van de opdraccht wenst te be
etrekken, zal hijj daartoe slechtts overgaan na daarover met
5.3 In
opdrachtnemer oveereenstemmingg te hebben berreikt. Het bepaaalde in de vorigge volzin is van overeenkomstig
o
ge toepassing op
o opdrachtgevver.
Artikkel 6 Geheimho
ouding
6.1 Opdrachtnemer
O
r is, tenzij hij eeen wettelijke of beroepsplicht ttot bekendmakking heeft, verp
plicht tot geheim
mhouding tegenover derden.
6.2 Opdrachtnemer
O
r is niet gerechttigd de informatie die aan hem
m door opdrach
htgever ter bescchikking wordt ggesteld aan te wenden tot een
ande
er doel dan waaarvoor zij werd verkregen.
v
Hierrop wordt echtter een uitzonde
ering gemaakt in het geval opddrachtnemer voor zichzelf
optre
eedt in een tuch
ht‐, civiele, of strafprocedure
s
waarbij deze innformatie van belang
b
kan zijn.
6.3 Tenzij daartoe d
door opdrachtnemer voorafgaa
ande schriftelij ke toestemmin
ng is verleend, zal
z opdrachtgevver de inhoud van
v rapporten,
advie
ezen of andere al of niet schrifftelijke uitingen
n van opdrachtnnemer, die niett zijn opgesteld of gedaan mett de strekking derden van de daarin
d
neerggelegde inform
matie te voorzien
n, niet openbaa
ar maken. De o pdrachtgever zal
z er tevens voor zorgdragen ddat derden niet van de in de vorige
v
zin be
edoelde inhoud
d kennis kunnen nemen.
6.4 Opdrachtnemer
O
r zal zijn verplichtingen op grond van dit artikkel opleggen aan de door hem ingeschakelde
derde
en.
Artikkel 7 Intellectueele eigendom
7.1 Opdrachtnemer
O
r behoudt zich alle
a rechten voo
or met betrekkiing tot productten van de geesst, welke hij gebbruikt of heeft gebruikt
g
in het kader
van de
d uitvoering vaan de opdracht van opdrachtggever, voor zoveer deze uit de wet
w voortvloeien.
7.2 Het
H is opdrachtggever uitdrukkeelijk verboden die
d producten, w
waaronder med
de begrepen co
omputerprogra mma’s,systeem
montwerpen,
advie
ezen, (model‐)ccontracten, werrkwijzen en and
dere geestesprooducten van op
pdrachtnemer,e
een en ander inn de ruimste zin des woord, al dan
niet met
m inschakelin
ng van derden te
t verveelvoudiigen, te openbaaren of te explo
oiteren.
7.3 Het
H is opdrachtggever niet toegeestaan hulpmid
ddelen van die pproducten aan derden ter han
nd te stellen, annders dan ter in
nwinnen van eeen
desku
undig oordeel o
omtrent de werrkzaamheden van
v opdrachtneemer.
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Artikkel 8 Honorarium
8.1 Het
H honorarium van opdrachtn
nemer is niet affhankelijk van dde uitkomst van
n de verleende opdracht.
8.2 In
ndien na de totstandkoming van de overeenkkomst, doch vooordat de opdraacht geheel is uitgevoerd, loneen en/of prijzen
n een wijziging
onde
ergaan, is opdraachtnemer gereechtigd het overeengekomen ttarief dienovereenkomstig aan
n te passen, tennzij opdrachtge
ever en
opdrachtnemer hierrover andere affspraken hebbe
en gemaakt.
8.3 Het
H honorarium van opdrachtn
nemer, zo nodigg vermeerderd met voorschottten en declaratties van ingeschhakelde derden
n wordt per weeek,
per maand,
m
per kwaartaal, per jaar of
o na volbrenging van de werkkzaamheden aaan opdrachtgev
ver in rekening ggebracht, tenzij opdrachtgeveer en
opdrachtnemer hierrover andere affspraken hebbe
en gemaakt. Ovver alle door op
pdrachtgever aa
an opdrachtnem
mer verschuldiggde bedragen wordt
w
de om
mzetbelasting aafzonderlijk in rekening
r
gebraccht.
8.4 De
D opdrachtnem
mer heeft het reecht, rekening houdend
h
met dde wettelijke be
epalingen, geste
egen kosten dooor te berekene
en en haar
hono
orarium aan te p
passen.
Artikkel 9 Betaling
9.1 Betaling
B
door op
pdrachtgever dient, zonder afttrek, korting off schuldverrekening, te geschie
eden binnen dee overeengekom
men termijnen, doch
in geen geval later d
dan veertien daagen na factuurdatum. Betalin g dient te geschieden door middel van stortiing ten gunste van
v een door
n te wijzen bankkrekening. Beta
aling dient te geeschieden in Eu
uro’s.
opdrachtnemer aan
ndien opdrachtgever niet binn
nen de onder 9.1 genoemde teermijn heeft be
etaald, is opdracchtnemer gerecchtigd, nadat hij opdrachtgeveer
9.2 In
tenm
minste eenmaal heeft aangemaaand te betalen
n, zonder naderre ingebrekeste
elling en onverm
minderd de oveerige rechten va
an opdrachtnem
mer,
vanaff de vervaldag o
opdrachtgever de wettelijke rente in rekeninng te brengen to
ot op de datum
m van algehele vvoldoening.
9.3 Alle
A in redelijkheeid gemaakte gerechtelijke
g
en
n buitengerechttelijke (incasso‐‐) kosten, die op
pdrachtnemer m
maakt als gevolg van de niet‐
nakoming door opdrachtgever van
n diens betalinggsverplichtingenn, komen ten laaste van opdracchtgever.
9.4 In
ndien de financciële positie of het
h betalingsgedrag van opdraachtgever naar het oordeel van opdrachtnem
mer daartoe aan
nleiding geeft, is
i
opdrachtnemer gereechtigd van opdrachtgever te verlangen, datt deze onverwijld (aanvullende
e) zekerheid steelt in een door opdrachtneme
o
r te
bepalen vorm. Indieen opdrachtgevver nalaat de ve
erlangde zekerhheid te stellen, is opdrachtnem
mer gerechtigd, onverminderd zijn overige
rechtten, de verderee uitvoering van
n de overeenkomst onmiddelliijk op te schorte
en en is al hetgeen opdrachtge
gever aan opdra
achtnemer uit welke
w
hoofd
de ook verschu
uldigd is, direct opeisbaar.
9.5 In
n geval van een
n gezamenlijk geegeven opdrach
ht zijn opdrachttgevers, voor zover de werkza
aamheden ten bbehoeve van de
e gezamenlijke
opdrachtgevers zijn verricht, hoofd
delijk verbonde
en voor de betaaling van het facctuurbedrag.
Artikkel 10 Reclamess
10.1 Reclames met betrekking tot de verrichte we
erkzaamheden en/of factuurb
bedrag dienen schriftelijk
s
binneen 60 dagen na
a de verzenddatum
van de
d stukken of in
nformatie waarover opdrachtggever reclameeert, dan wel binnen 60 dagen na
n de ontdekkinng van het gebrrek indien
opdrachtgever aanttoont dat hij het gebrek redelijjkerwijs niet eeerder kon ontde
ekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
n het eerste lid bedoeld, schorrten de betalinggsverplichting van
v opdrachtgever niet op.
10.2 Reclames als in
me heeft opdracchtnemer de ke
euze tussen aan
npassing van heet in rekening gebrachte
g
10.3 In geval van eeen terecht uitgeebrachte reclam
orarium, het kossteloos verbeteeren of opnieuw
w verrichten vaan de afgekeurd
de werkzaamhe
eden of het gehheel of gedeelte
elijk niet (meer))
hono
uitvo
oeren van de op
pdracht tegen een
e restitutie na
aar evenredigh eid van doorop
pdrachtgever re
eeds betaald hoonorarium.
Artikkel 11 Leveringsstermijn
11.1 Is opdrachtgevver een vooruitb
betaling verschuldigd of dient hij voor de uitvvoering benodigde informatie en/of materiallen ter beschikkking
te ste
ellen, dan gaat de termijn waaarbinnen de we
erkzaamheden ddienen te word
den afgerond niet eerder in da n nadat de betaling geheel is
ontvaangen respectieevelijk de inform
matie en/of ma
aterialen geheeel ter beschikkin
ng zijn gesteld.
11.2 Termijnen waaarbinnen de werkzaamheden dienen
d
te zijn affgerond, zijn sle
echts te bescho
ouwen als een ffatale termijn, indien dit
uitdrukkelijk is overeengekomen.
mst kan – tenzijj uitvoering onttwijfelbaar blijvvend onmogelijk is – door opdrachtgever niett wegens termijjnoverschrijding
11.3 De overeenkom
den ontbonden,, tenzij opdrach
htnemer de ove
ereenkomst ookk niet of niet ge
eheel uitvoert binnen
b
een hem
m na afloop van
n de
word
overe
eengekomen leeveringstermijn schriftelijk aan
ngezegde redeliijke termijn. On
ntbinding is dan
n toegestaan coonform artikel 265
2 Boek 6 van het
Burge
erlijk Wetboek..
Artikkel 12 Opzeggin
ng
12.1 Opdrachtgeverr en opdrachtneemer kunnen te
e allen tijde de overeenkomst opzeggen.
12.2 Opzegging dien
nt schriftelijk aaan de wederparrtij te worden m
meegedeeld.
12.3 In geval van staaking/ontbindin
ng van de opdra
achtnemer vervvallen alle rechten van de opd
drachtgever.
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