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Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
1.
2.

3.

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, van toepassing op alle
werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van of met RFSee, hierna te noemen: "Opdrachtnemer".
Toepasselijkheid van voorwaarden en condities van de Partij die de diensten afneemt van
Opdrachtnemer, hierna te noemen: "Opdrachtgever", worden door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en
opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2. Offertes.
1.
2.

Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
opdrachtgever door hem schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd.
In offertes en overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst.
1.
2.
3.
4.
5.

Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren.
Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden van de opdracht te laten verrichten door, door
haar aan te wijzen derden.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat
opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Opgegeven levertijden en/of termijnen gelden steeds als bij benadering.
Overschrijding van de levertijd en/of een termijn geeft nimmer aanspraak op schadevergoeding voor
opdrachtgever.

Artikel 4. Wijziging, opzegging of ontbinding van de overeenkomst.
1.

2.
3.

4.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en
in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties
hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de
overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op
compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten
en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen.
Voorts is de opdrachtgever als dan gehouden tot betaling van het honorarium voor tot dan toe verrichte
werkzaamheden.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer zal deze waar mogelijk in
overleg met opdrachtgever zorg dragen voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan
derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever
toerekenbaar zijn. Hieruit voortvloeiende kosten worden in dat geval aan opdrachtgever in rekening
gebracht. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt.
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Artikel 5. Geheimhouding.
1.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.

Artikel 6. Intellectuele eigendom.
1.
2.

Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer zich de rechten
en bevoegdheden voor die hem/haar toekomen op grond van de Auteurswet.
Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter
kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7. Kwaliteit; klachttermijnen.
1.

Reclameren m.b.t. de kwaliteit van de geleverde dienst(en) kan tot uiterlijk 1 week na levering van de,
als onvoldoende ervaren dienst, plaatsvinden.

Artikel 8. Honorarium.
2.

3.

Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt
berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de
werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
Bij opdrachten met een looptijd langer dan een maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in
rekening worden gebracht.

Artikel 9. Betaling.
1.

2.
3.

Door opdrachtnemer aan de opdrachtgever verzonden facturen dienen binnen 14 dagen, gerekend vanaf
de factuurdatum, te zijn bijgeschreven op de bankrekening van opdrachtnemer. Indien een rekening niet
tijdig is voldaan, dan is opdrachtnemer gerechtigd alle voor invordering te maken in- en
buitengerechtelijke kosten, bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Onder buitengerechtelijke
kosten wordt verstaan: 15% van de hoofdsom, met als minimum een bedrag van 125,- euro per
vordering, plus per maand 25,- euro administratiekosten plus de wettelijke rente over het totaal van de
openstaande vordering, gerekend vanaf 14 dagen na factuurdatum.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de
verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het [angst open staan,
zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10. Aansprakelijkheid.
1.
2.

3.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering
wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering
wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het
overeengekomen honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de
laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en
andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met
het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment
waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten
en bevoegdheden.
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4.

5.
6.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer, vrijwaart opdrachtgever
opdrachtnemer tegen alle aanspraken - de door opdrachtnemer in verband daarmee te maken kosten
inbegrepen - van derden, die op enige wijze voortvloeien uit of verband houden met de door
opdrachtnemer voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen winstderving, gemiste
besparingen, gevolgschade, vermogensschade en schade door bedrijfsstagnatie.
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de afdracht van verschuldigde sociale verzekeringspremies en
loonbelasting.

Artikel 11. Overmacht.
1.

2.

3.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin
door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan
twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een
verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen is hij/zij gerechtigd het al
uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Ziekte van de opdrachtnemer wordt als overmacht beschouwd.

Artikel 12. Geschilbeslechting.
1.

2.

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de
Rechtbank in de vestigingsplaats van opdrachtnemer.
Opdrachtnemer blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het
toepasselijke Internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 13. Toepasselijk recht.
1.
2.

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
Alle geschillen, die met betrekking tot of naar aanleiding van de overeenkomsten, offertes en
aanbiedingen, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, als mede met betrekking tot of
naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, mochten ontstaan zullen, voor zover de wet niet
dringend anders voorschrijft, met uitsluiting van iedere andere rechter, worden aanhangig gemaakt bij
de ter zake van het geschil bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd
is.
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