
 
 
 

Algemene voorwaarden  
 
Op alle werkzaamheden en contacten zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 
 
1. Overeenkomsten worden geacht te zijn aangegaan op het moment van het ontvangen van een schriftelijke 
bevestiging of een bevestigde e-mail.  
 
2. Opdrachtnemer is ten aanzien van de door opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens geheimhouding 
verplicht.  
 
3. Bij geschil over de kwaliteit van het geleverde zal door partijen een onafhankelijke deskundige ingeschakeld 
kunnen worden. De kosten hiervan worden gelijkelijk gedragen. Worden partijen het niet eens dan kan elk voor 
eigen rekening een onafhankelijk deskundige inschakelen. Blijft overeenstemming uit dan beslist de bevoegde 
rechter. Partijen worden dan geacht domicilie te kiezen in Utrecht.  
 
4. In afwijking van de tarieven kan ook een zogenaamde projectprijs worden afgesproken. Partijen omschrijven 
dan gezamenlijk het te behalen resultaat en spreken een totaalprijs af.  
 
5. Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van eventuele rechten van derden op de aan de opdrachtnemer 
geleverde teksten.  

 
6. Bij het niet tijdig betalen van een rekening zal de wettelijke toegestane rente in rekening gebracht worden.  
 
7. Opdrachtnemer spant zich in voor een goed resultaat. Opdrachtnemer geeft echter geen garanties op het 
goedgekeurd worden door een derde partij van het uiteindelijke resultaat, bijvoorbeeld in de zin van garanties 
op afstuderen bij redigeren scripties/masters e.d., garanties op uitgegeven worden bij correcties van 
manuscripten e.d. 
 
8. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en 
uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor 
vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel 
redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de 
volgende beperkingen in acht worden genomen. 
a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke 
oorzaak ook ontstaan.  
b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het 
werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt 
of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt. 
c. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. 
d. De door opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen 
prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade. 
e. Indien de assuradeur van opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de 
aansprakelijkheid van opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom. 
 
9. Nederlands recht is van toepassing. 
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