Algemene Voorwaarden
Artikelnummers
1

Algemeen
1.1. In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt,
tenzij anders is aangegeven.
1.2. Onder de opdrachtnemer wordt verstaan: Maatwerk Groep BV, of haar handelsnamen, dan wel een haar
gelieerde onderneming(en).
1.3. Onder de opdrachtgever wordt verstaan: iedere (rechts)persoon, die alleen of gezamenlijk met een derde, met
de opdrachtnemer een (schriftelijke) overeenkomst heeft afgesloten, diens rechtsgeldige vertegenwoordiger(s),
gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.4. Een overeenkomst is een offerte en/of een andere vorm van overeenkomst, waarin de opdracht is beschreven.
1.5. Een opdracht is in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die
door de opdrachtnemer verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.
1.6. Een klacht is elke uiting van ongenoegen over het functioneren van een medewerker van opdrachtnemer, dan
wel een haar gelieerde onderneming in die hoedanigheid, door of namens klager schriftelijk kenbaar gemaakt
aan opdrachtnemer, volgens artikel 11.2.
1.7. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de aandeelhouders,
bestuurders en/of vennoten van opdrachtnemer, alsmede van al degene die voor opdrachtnemer werkzaam zijn.

2.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en
overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever(s), waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken. De opdrachtgever
doet afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden.
2.2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks schriftelijk met de opdrachtnemer is
overeengekomen.
2.3. Artikel 11.9 zijn voor zover van toepassing van de opdrachtnemer en maken deel uit van de overeenkomst. De
opdrachtgever verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor de opdrachtnemer steeds volledig te
zullen respecteren.
2.4. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken
worden.
2.5. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen
van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende
bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling wordt uitgegaan.

3.

Ter beschikking stelling van gegevens en informatie
3.1. Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een
goede uitvoering van de opdracht.
3.2. Opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer onverwijld (ongevraagd) te informeren omtrent omstandigheden
en feiten die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle ter uitvoering van een
overeenkomst aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze
afkomstig zijn van door de opdrachtgever ingeschakelde derden.
3.4. Indien de door opdrachtgever verschafte informatie niet tijdig is verstrekt, niet deugdelijk of niet volledig is, is de
opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening op te schorten en niet aansprakelijk voor daaruit vloeiende
(gevolg) schade.
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4.

Overeenkomsten
4.1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever
staat ervoor in dat opdrachtgever naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht
essentiële informatie heeft gegeven.
4.2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven.
Opdrachtnemer is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk
binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven. Is de aanvaarding (op ondergeschikte punten)
afwijkend van het in de offerte opgenomen aanbod, is opdrachtnemer er niet aan gebonden.
4.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
4.5. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn
overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet opdrachtgever
de opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke stellen.
4.6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe
ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.
4.7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met de
opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de
opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor
opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij
opdrachtnemer anders aangeeft. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel voortvloeiende schade.

5.

Uitvoering van de opdracht
5.1. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch
neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
5.2. De opdrachtnemer zal de opdracht naar beste deskundigheid, inzicht en als een zorgvuldig handelend
beroepsbeoefenaar uitvoeren.
5.3. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het
werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer doet dit in overleg met opdrachtgever en zal zijn uiterste
best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
5.4. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht,
voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.
5.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de
gegevens opdrachtnemer bekend hoorden te zijn.
5.6. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het bewaken van termijnen in overeenkomsten waarbij de
opdrachtgever de partij is, zoals termijnen van ontbindende voorwaarden in bijvoorbeeld een
koopovereenkomst.
5.7. De door (financiële) instellingen gedane offertes en aanbiedingen die door de opdrachtnemer aan de
opdrachtgever worden overhandigd zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overgekomen, vrijblijvend en onder
voorbehoud van acceptatie van de door betreffende (financiële) instellingen.
5.8. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan berekeningen die door de opdrachtnemer ten behoeve van
opdrachtgever worden vervaardigd. Deze berekeningen kunnen onder andere betrekking hebben op de kosten
van een (financieel) product, de doorwerking daarvan in de (maand)lasten van de opdrachtgever, eventuele
fiscale gevolgen alsmede de gevolgen van het zich voordoen van omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid
of overlijden. Al deze berekeningen zijn voorlopig en indicatief en kunnen tussentijds wijzigen.
5.9. Adviezen verstrekt door opdrachtnemer zijn momentopnames en derhalve aan wijziging onderhevig.
5.10.
Wanneer overeengekomen opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering
van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de
daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.11.
Als door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden, voor de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen
locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
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5.13.
Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen
tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende
werkzaamheden. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de
opdracht, brengt opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot
meerwerk, dan brengt opdrachtnemer dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening.
6.

Verwerking gegevens
6.1. De opdrachtnemer zal de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie behandelen
conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
6.2. De opdrachtnemer is, indien opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een (gerechtelijke, geschillen- of
tuchtcommissie) procedure, gerechtigd de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie
alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen
aan te wenden voor zover deze naar haar redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
6.3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer is het de
opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van de
opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.

7.

Geheimhouding
7.1. Door opdrachtgever verstrekte informatie wordt niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij werd
verkregen. De opdrachtnemer respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie
vertrouwelijk wordt behandeld. Verstrekte persoonsgegevens van derden worden opgenomen in het
gegevensbestand van opdrachtnemer.
7.2. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een tussen
hen gesloten overeenkomst van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten,
dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot
bekendmaking geldt.
7.3. Het verstrekken van de (persoons)gegevens door opdrachtnemer aan derden anders dan ten behoeve van het
bepaalde in het vorige lid is slechts toegestaan met voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van
opdrachtgever.
7.4. Moet opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan,
door de wet of de bevoegde rechter aangewezen, derden verstrekken en kan opdrachtnemer zich niet beroepen
op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is
opdrachtnemer niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de
opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.
7.5. Partijen verplichten zich op eerste verzoek, doch in ieder geval na beëindiging van een overeenkomst, alle
originele bescheiden die opdrachtnemer ter uitvoering van werkzaamheden hebben verkregen, onmiddellijk aan
de ander te retourneren. De opdrachtnemer is gerechtigd deze verplichting op te schorten zolang de
opdrachtgever in gebreke blijft met enige betalingsverplichting.

8.

Vergoedingen
8.1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt opdrachtnemer zijn tarief vast volgens zijn
uurtarief.
8.2. De prijzen in de genoemde overeenkomsten en andere uitingen zijn exclusief BTW, andere heffingen van
overheidswege en andere voor de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals kantoor- en administratiekosten,
tenzij anders is aangegeven.
8.3. Reistijd berekent opdrachtnemer voor de helft van het uurtarief door. Reis- en verblijfkosten declareert
opdrachtnemer volgens afspraken in de offerte.
8.4. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen, hetgeen tevens van toepassing is op de
lopende opdrachten. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever tijdig voor de ingangsdatum informeren.
Opdrachtnemer zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de
ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.
8.5. Gaat opdrachtgever niet akkoord met de door opdrachtnemer geplande verhoging, dan kan opdrachtgever
binnen 14 dagen na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van
opdrachtnemer genoemde ingangsdatum van de verhoging. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
eventueel voortvloeiende schade.
8.6. Alle opdrachten worden beheerst door de tarieven, bepalingen en voorwaarden van opdrachtnemer. Alleen
schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn bindend.
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9.

Betalingsvoorwaarden
9.1. Betaling moet binnen 14 dagen na de factuurdatum op de betaalrekening van de opdrachtnemer zijn
bijschreven, tenzij anders is overeengekomen.
9.2. Indien de opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling van één of meer openstaande vorderingen, is de
opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden onmiddellijk op te schorten en alle stukken onder zich te
houden. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voortvloeiende schade.
9.3. Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke
rente te berekenen. Opdrachtnemer berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat
opdrachtgever in verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een aanmaning en sommatie
zijn voor rekening van opdrachtgever.
9.4. In geval van liquidatie, surseance van betaling of (dreigend) faillissement van de opdrachtgever zijn de
verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en is opdrachtnemer gerechtigd haar opdracht direct
op te schorten of te beëindigen.
9.5. Iedere tot opdrachtnemer behorende vennootschap of onderneming, in welke rechtsvorm dan ook, is te allen
tijde bevoegd om een schuld, uit welke hoedanigheid dan ook, welke opdrachtnemer heeft bij de opdrachtgever,
te verrekenen met een vordering die opdrachtnemer heeft op deze opdrachtgever.

10.

Eigendomsvoorbehoud
10.1.
Alle door de opdrachtnemer opgestelde, in het kader van enige uitvoering van de overeenkomst, aan de
opdrachtgever verstrekte schriftelijke informatie is auteursrechtelijk beschermd. Niets hiervan mag in enigerlei
vorm geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins vermenigvuldigd noch aan derden
medegedeeld worden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
10.2.
Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond
van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de
uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken,
voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt
gebracht.
10.3.
Als opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft
gesteld, blijven deze eigendom van de opdrachtnemer en moet de opdrachtgever het geleverde op zijn
schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt
opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de
opdrachtgever.

11.

Klachtenregeling
11.1.
Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum en
uiterlijk binnen 21 dagen na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk, melden aan
opdrachtnemer. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming
bevatten, zodat opdrachtnemer er adequaat op kan reageren.
11.2.
De klager doet daarbij in elk geval opgave van: zijn naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer
en e-mailadres; de naam van de medewerker tegen wie de klacht is gericht; de opdracht tot dienstverlening; als
mede een korte omschrijving van de klacht geven.
11.3.
Indien de klacht in een vreemde taal, anders dan de Nederlandse taal, is opgesteld en een vertaling voor
een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de klager zorg te dragen voor een vertaling in de
Nederlandse taal.
11.4.
De klachtenbehandelaar legt de datum van ontvangst van de klacht van de klager vast. De
klachtenbehandelaar zendt de klager binnen een week een ontvangstbevestiging en stuurt de betreffende
medewerker binnen een week de klacht toe. Daarbij vermeldt de klachtenbehandelaar de naam van de beoogde
klachtbehandelaar. Aan de klachtbehandelaar, klager en medewerker wordt gevraagd om binnen 14 dagen
kenbaar te maken of er banden bestaan die een onpartijdige klachtbehandeling in de weg staan. Indien dat het
geval is, schakelt de klachtenbehandelaar onverwijld een andere klachtbehandelaar (intern en/of een externe
partij) in.
11.5.
Binnen een week na ontvangst van de klacht overlegt de klachtbehandelaar met klager of de klacht
binnen de klachtenregeling kan worden behandeld. Wanneer dit niet het geval is, bespreekt de
klachtbehandelaar de mogelijkheid van de procedure bij desbetreffende tucht- of geschillencommissie van de
diverse beroep- en/of brancheorganisaties of Nederlandse rechter van het arrondissement Leeuwarden.
11.6.
Het staat de opdrachtgever vrij de klacht voor te leggen aan de bevoegde Nederlandse rechter van het
arrondissement Leeuwarden, dan wel de Nationale Ombudsman, dan wel de tucht- of geschillencommissies van
de diverse beroep- en/of brancheorganisaties, dan wel mediation.
11.7.
Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens voor zover de
opdrachtnemer aan de opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat opdrachtnemer de klacht gegrond acht.
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11.8.
Als een klacht terecht is, verricht opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen,
tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever en/of opdrachten
11.9.
er schriftelijk aan elkaar kenbaar maken. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen
werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is opdrachtnemer aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel
12.7.
11.10.
De opdrachtnemer conformeert zich aan de geschillenreglementen, de gedragsregels/codes en de
algemene voorwaarden van de beroeps- en brancheorganisaties in Nederland.
12.

Aansprakelijkheid
12.1.
Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, ingeval van schade als gevolg van zijn handelen of
nalaten in de opdracht, is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd
door zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens
die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van de opdrachtnemer komt.
12.2.
Indien de in lid 12.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de
aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een
onrechtmatige daad beperkt tot het bedrag dat opdrachtnemer naar de maatstaf van het bepaalde in punt 8.2 als
vergoeding heeft ontvangen en/of nog dient te ontvangen ter zake van de werkzaamheden waarop de
schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van
vijfduizend euro (€ 5.000,-)
12.3.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat
opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
12.4.
De opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van enige directe of indirecte schade en/of kosten bij
de opdrachtgever of derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan en voorts niet tot vergoeding van schade,
veroorzaakt door personen die niet in loondienst van de opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van de
opdrachtnemer verrichten, dan wel op welke wijze dan ook zijn betrokken bij het uitvoeren van opdrachten.
12.5.
In geval van overmacht is de opdrachtnemer niet aansprakelijk en is de opdrachtnemer gerechtigd de
werkzaamheden uit te stellen, net zolang als de overmacht situatie voortduurt, dan wel de overeenkomst op te
zeggen, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
12.6.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhinderen, intreden nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen. Onder
overmacht wordt verstaan, naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen; alle van buiten
komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar
waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt ook verstaan:
elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of
blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: (langdurig) uitval van software- en
computerprogrammatuur, brand of verhindering als gevolg van derden, die hun verplichtingen niet nakomen,
oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in het bedrijf
van de opdrachtnemer of dat van door haar ingeschakelde derde(n), als mede werkstakingen in het bedrijf van
opdrachtnemer en/of derde, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid.
12.7.
Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 30 dagen nadat de opdrachtgever de
schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij de opdrachtnemer te zijn ingediend, bij
gebreke waarvan het recht schadevergoeding vervalt.

13.

Wijzigingen of aanvullingen van de algemene voorwaarden
13.1.
De opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen en/of aanvulling in deze Algemene Voorwaarden aan te
brengen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van
inwerkingtreding, met uniek een versienummer.
13.2.
De opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden.
13.3.
Indien de opdrachtgever niet kan instemmen met de wijziging of aanvulling, dient opdrachtgever zo
spoedig mogelijk, dan wel binnen 14 dagen na de verzending van de kennisgeving schriftelijk kenbaar te maken.
Na het verstrijken van de genoemde termijn van 14 dagen wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de
wijziging of aanvulling.

14. Slotbepalingen
14.1.
Op deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomst en/of alle opdrachten is bij uitsluiting Nederlands
recht van toepassing.
14.2.
Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 november 2014.
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