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Algemene voorwaarden 
 

1. Algemeen 
Opdrachtnemer is Sandra Uijldert Anders-Om. 
Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere persoon of rechtspersoon die met opdrachtnemer een 
overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten en voorts diens vertegenwoordigers, gemachtigden en 
rechtverkrijgenden. 
Deze bepalingen hebben betrekking op het uitvoeren van een opdracht op basis van een overeenkomst van 
opdracht. 
De toepasselijkheid van de door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt uitgesloten zolang 
opdrachtnemer afwijking van deze algemene voorwaarden niet schriftelijk heeft bevestigd. 
 

2 Opdrachtbevestigingen 
Elke opdracht of deelopdracht zal door middel van een schriftelijke overeenkomst van opdracht en met 
verwijzing naar deze voorwaarden door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden bevestigd. Mondelinge 
toezeggingen, wijzigingen aan en aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts van kracht voor zover 
opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd. 
De overeenkomst van opdracht bevat in ieder geval een omschrijving van de opdracht, de tariefstelling, de 
startdatum en tijdsduur van de opdracht en de (wekelijkse) inzet op basis van overeengekomen uren. 
Het tarief kan bestaan uit een vast honorarium en/of een uurtarief en in rekening te brengen materiaalkosten, 
reiskosten en/of andere kosten.  
 

3 Betaling  
Opdrachtnemer zal per maand factureren op basis van nacalculatie. Eventuele onkosten gemaakt in het kader 
van de uitvoering van de opdracht (zie 2) worden na goedkeuring door de opdrachtgever aan deze in rekening 
gebracht. Tenzij in de offerte of opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders wordt vermeld, dient de betaling 
plaats te vinden in euro’s en zijn de geoffreerde bedragen exclusief BTW. 
Opdrachtgever betaalt binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn is 
voldaan, is opdrachtgever voor de overschrijding de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande 
bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een maand wordt gerekend. 
Indien de opdrachtgever ook na sommatie in gebreke blijft, is opdrachtgever incassokosten verschuldigd ten 
bedrage van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 250 euro. 
 

4 Voortgang opdracht 
Opdrachtnemer zal zich inspannen de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen naar beste 
vermogen na te komen met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever. 
Opdrachtnemer zal tijdens de uitvoering van de opdracht de opdrachtgever regelmatig informeren over de 
voortgang daarvan. 
Opdrachtnemer en de door haar ingeschakelde derden zijn gehouden alle informatie die opdrachtgever met 
betrekking tot de uit te voeren opdracht aan hen verstrekt als strikt vertrouwelijk te beschouwen en alles te 
doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is om geheimhouding van de informatie te 
verzekeren. 
Opdrachtgever zal zijn volledige medewerking verlenen bij het uitvoeren van de opdracht en alle benodigde 
informatie aan de opdrachtnemer verstrekken. 
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Indien de opdracht (gedeeltelijk) ten kantore van opdrachtgever dient te worden uitgevoerd, zal opdrachtgever 
aan opdrachtnemer de benodigde werkruimte en materialen ter beschikking stellen. 
 
Partijen zullen elkaar in kennis stellen van alle omstandigheden, die een behoorlijke uitvoering van de opdracht 
verhinderen of dreigen te verhinderen. 
 

5 Meerwerk, vervolgopdrachten en inschakelen derden 
Adviezen en/of diensten die niet tot de oorspronkelijke opdracht behoren, zullen uitsluitend worden 
uitgevoerd na ontvangst door opdrachtnemer van een aanvullende schriftelijke opdracht door opdrachtgever. 
Opdrachtnemer is gerechtigd in overleg met opdrachtgever derden bij het (gedeeltelijk) uitvoeren van de 
opdracht in te schakelen. 
Het verstrekken van een eventuele aanvullende opdracht of vervolgopdracht, alsmede het inschakelen van 
derden is onderworpen aan alle op de oorspronkelijke opdracht van toepassing zijnde voorwaarden. 
 

6 Tussentijdse beëindiging van de opdracht   
Ieder der partijen kan de overeenkomst tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 
een maand indien zij van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de 
bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk 
aan de andere partij bekend te worden gemaakt. 
Indien opdrachtgever zonder de inachtneming van de opzegtermijn van een maand de opdracht tussentijds 
beëindigd, heeft opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken verlies, recht op 
compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt 
gehanteerd. 
Opdrachtnemer mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge 
van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing 
van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op 
betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Voor zover dit extra kosten met zich 
meebrengt, worden deze in rekening gebracht. 
 

7 Risico en aansprakelijkheid  
Opdrachtnemer zal slechts aansprakelijk zijn tot het maximumbedrag, gelijk aan de door opdrachtgever ter 
zake van de betreffende (deel)opdracht verschuldigde en betaalde honoraria en/of gefixeerde vergoeding, 
voor de opdrachtgever geleden en te lijden schade, die te wijten is aan het niet, niet tijdig of niet behoorlijk 
nakomen door opdrachtnemer van de voor haar uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen. 
Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren voor aanspraken van derden ter vergoeding van 
materiele en immateriële schade, welke direct of indirect voortvloeit uit door opdrachtnemer verstrekte 
adviezen, diensten of producten. 
Opdrachtgever is gehouden al die (preventieve) maatregelen te nemen, die redelijkerwijs mogelijk en/of 
noodzakelijk zijn om eventuele schade te voorkomen of te beperken. 
 

8 Verschillen van inzicht 
Bij gebleken verschillen van inzicht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende de uitvoering van de 
opdracht of de uitleg van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst van opdracht, zal door partijen 
gezamenlijk te goeder trouw en met de grootste spoed een oplossing in der minne worden gezocht. 
Partijen zullen, indien een oplossing in der minne niet mogelijk is, bij uitsluiting de rechter te Den Haag 
bevoegd verklaren van elk geschil tussen partijen kennis te nemen of een uitspraak van de President van de 
Arrondissementsrechtbank te Den Haag in kort geding vragen. Steeds zal Nederlands recht van toepassing zijn. 
 
 
 

  

 

 


