Algemene voorwaarden lnsoGoat
Deze Algemene voorwaarden zijn vastgesteld door
InsoGoat en zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Roermond. Deze Algemene
Voorwaarden zijn van toepassing met uitdrukkelijke
uitsluiting van algemene voorwaarden van
opdrachtgever.
1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan
onder:
Bescheiden: alle door opdrachtgever aan
opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen,
waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle
in het kader van de uitvoering van de opdracht door
opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder
stukken of gegevensdragers.
Offerte: de aanbieding van de opdrachtnemer aan
de opdrachtgever om tegen een bepaalde prijs en
overeenkomstig
een
onderzoeksprotocol
werkzaamheden te verrichten.
Onderzoeksprotocol: bijlage bij de offerte waarin
de activiteiten en werkzaamheden van de opdracht
worden beschreven.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of
rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft
gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
Opdrachtnemer: als opdrachtnemer geldt te alle
tijde uitsluitend de Eenmanszaak InsoGoat en
derhalve, in afwijking op het bepaalde in art. 7:404
BW, niet tevens de medewerker met het oog op
wiens persoon of persoonlijke kwaliteiten de
opdracht is verstrekt. Opdrachtnemer zoals
hierboven bedoeld kan op overeenkomstige wijze zijn
een aan InsoGoat gelieerde rechtspersoon of
onderneming indien deze de algemene voorwaarden
uitdrukkelijk van toepassing heeft verklaard.
Vertrouwelijke informatie: alle informatie die de
opdrachtnemer
heeft
ontvangen
van
de
opdrachtgever in het kader van de opdracht en 1) die
door de opdrachtgever als vertrouwelijk is
aangemerkt, ofwel 2) waarvan de opdrachtnemer
redelijkerwijs kan weten of behoort te weten dat die
informatie vertrouwelijk is.
Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe
opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit
andere hoofde worden verricht. Het voorgaande
geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in
ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de
offerte.
2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer
binnen het kader van de uitvoering van de

werkzaamheden worden aangegaan. Wijzigingen in
deze voorwaarden dienen door opdrachtnemer
uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
2. In geval van tegenstrijdigheden tussen
verschillende documenten geldt de volgende
rangorde: 1) Offerte, 2) Algemene Voorwaarden, 3)
Onderzoeksprotocol.
3. Indien opdrachtnemer met instemming van
opdrachtgever een begin heeft gemaakt met het
uitvoeren van de gevraagde werkzaamheden, zal de
inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend,
tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is
aangegeven.
2. De door opdrachtnemer uitgebrachte offertes
hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij
anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan
de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan
door opdrachtgever schriftelijk, binnen 30 dagen,
wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten)
afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is
opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende
aanvaarding
tot
stand,
tenzij
opdrachtnemer anders aangeeft.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch
voor toekomstige opdrachten.
4. Uitvoering opdracht
1. Opdrachtnemer verbindt zich bij de uitvoering van
de opdracht tot niet meer dan te streven naar een
voor opdrachtgever bruikbaar resultaat. De opdracht
wordt uitgevoerd binnen het kader van toepasselijke
beroep- en gedragsregels, welke onder andere goede
wetenschapsbeoefening
beschrijft,
waarbij
resultaten en conclusies niet mogen worden
beïnvloed door belangen en wensen van
opdrachtgever.
2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de
verleende
opdracht
wordt
uitgevoerd.
Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met
tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van
opdrachtgever omtrent de uitvoering van de
opdracht.
3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde
werkzaamheden,
zonder
kennisgeving
aan
opdrachtgever, te laten verrichten door een door de
opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde,
indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer
wenselijk is met het oog op een voor alle partijen
optimale uitvoering van de opdracht.
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle
gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat
1

deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer
het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende
extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan
opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade,
van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is
uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuist
en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid
of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar
behoorde te zijn.
6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in
fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende
fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
7.
Indien
door
opdrachtnemer
of
door
opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader
van 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.
8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor
eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden
en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
5. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt
dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk
is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of
aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling
overleg de overkomst dienovereenkomstig aan te
passen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de
overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor
worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever
zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de
overeenkomst
financiële
en/of
kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer
opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal
opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een
overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen
meerkosten in rekening kunnen brengen indien de
wijziging of aanvulling het gevolg is van
omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen
worden toegerekend.
6. Adviezen en resultaten
1. Indien de werkzaamheden van opdrachtnemer
(mede) bestaan uit het geven van adviezen, zal
opdrachtnemer opdrachtgever naar beste vermogen
adviseren. Adviezen van opdrachtnemer voldoen aan
de kwaliteitseisen die men over het algemeen aan
een
deskundig
adviesbureau
mag
stellen.
Opdrachtnemer garandeert echter niet dat
toepassing door opdrachtgever van het advies leidt
tot het gewenste resultaat en is niet aansprakelijk
voor schade, die mogelijk voortvloeit of mede
voortvloeit uit implementatie van een verstrekt
advies.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk door schade
die opdrachtgever lijdt ten gevolge van het gebruik
van adviezen of resultaten door opdrachtgever en/of
negatieve publiciteit, noch voor indirecte schade,
gevolgschade of andere bijkomstige schade,
waaronder –maar niet bepekt tot– gederfde omzet
en verlies van data.
7. Leveringstermijnen
1.
Alle
door
opdrachtnemer
genoemde
leveringstermijnen zijn streefdata, vastgesteld op
grond van gegevens die bij het aangaan van de
overeenkomst bekend waren. Deze streefdata zullen
zoveel mogelijk in acht genomen worden. De enkele
overschrijving van een termijn brengt opdrachtnemer
niet van rechtswege in verzuim. Indien overschrijding
van enige termijn dreigt, zullen partijen zo spoedig
mogelijk met elkaar in overleg treden. Voor
vertragingen als bedoeld in artikel 4.4 of andere aan
opdrachtgever toe te wijzen oorzaken, kan
opdrachtnemer nimmer worden aangesproken.
2. Resultaten of rapporten worden geacht door
opdrachtgever te zijn geaccepteerd, indien
opdrachtnemer niet binnen 30 dagen na verzending
daarvan schriftelijk bezwaar heeft ontvangen.
8. Beëindiging overeenkomst
1. Indien partijen een overeenkomst voor
onbepaalde tijd zijn aangegaan zonder daarbij de
mogelijkheid van opzegging te zijn overeengekomen,
zijn partijen gerechtigd de overeenkomst op te
zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van
drie maanden.
2. Iedere partij is bevoegd een overeenkomst te
ontbinden indien de wederpartij toerekenbaar
tekortkomt in de nakoming van haar verplichtingen
voortvloeiend uit de overeenkomst, echter niet
2

eerder dan na schriftelijke ingebrekestelling waarbij
de andere partij een redelijke termijn wordt gegeven
om de tekortkoming te herstellen.
3. Ontbinding of opzegging geschiedt per
aangetekende brief met reden.
4. Indien opdrachtgever op het moment van
ontbinding van een overeenkomst als bedoeld in het
twee lid reed prestaties ter uitvoering van die
overeenkomst heeft ontvangen, zullen die prestaties
en
de
daarmee
samenhangende
betalingsverplichtingen
geen
onderwerp
van
ongedaan making zijn, tenzij opdrachtnemer ten
aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die
opdrachtnemer voor de ontbinding in rekening
gebracht heeft in verband met hetgeen zij reeds ter
uitvoering van die overeenkomst heeft verricht of
geleverd, blijven met inachtneming van het inde
overige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd
en worden op het moment van ontbinding direct
opeisbaar.
5. Partijen kunnen de overeenkomst onmiddellijk,
door middel van een schriftelijke verklaring,
ontbinden in de volgende gevallen:
a. het faillissement van de wederpartij is
aangevraagd of uitgesproken;
b. de wederpartij heeft surseance van betaling
aangevraagd of aan de wederpartij is surseance van
betaling verleend;
c. de toepasselijkheid van titel III van de
Faillissementswet wordt uitgesproken;
d. de onderneming van de wederpartij wordt
geliquideerd of anderszins feitelijk beëindigd, anders
dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging
van ondernemingen;
e. handelingen of gedragingen van de wederpartij,
dan wel feitelijke omstandigheden, de wederpartij
betreffende, geven goede grond te vrezen dat de
wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen;
f. de fiscus maakt jegens opdrachtgever gebruik van
haar rechten uit de Invorderingswet;
g. indien natuurgeweld, wettelijke verplichtingen of
het in het geding komen van diergezondheid of
dierenwelzijn aan de uitvoering van de opdracht in
de weg staan.
In deze gevallen zijn de vorderingen van
opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar. Ontbinding
op grond van deze bepaling geeft de wederpartij
geen recht op schadevergoeding.
9. Geheimhouding en exclusiviteit
1. Opdrachtnemer is verplicht de Vertrouwelijke
informatie als vertrouwelijk te behandelen en geheim
te houden tegenover derden, die niet bij de
uitvoering van de opdracht zijn betrokken. De
opdrachtnemer is gehouden de Vertrouwelijke
informatie voor geen ander doel te gebruiken dan

voor uitvoering van de opdracht. Deze verplichtingen
gelden tot 3 jaren na afloop van de overeenkomst.
Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijkeof beroepsregels opdrachtnemer een informatieplicht
opleggen.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of
een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden
is Vertrouwelijke informatie aan door de wet of de
bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan
beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning,
dan is opdrachtnemer niet gehouden tot
schadevergoeding of schadeloosstelling en is de
wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de
overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor
ontstaan.
3. Het door opdrachtgever in het kader van de
overeenkomst
verstrekte
materiaal
wordt
onmiddellijk geretourneerd na een daartoe
verstrekkend verzoek van opdrachtgever.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking
verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die
uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele
opdrachtgevers, aan te wenden voor publicaties of
statistische of vergelijkende doeleinden.
5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om de
naam van opdrachtgevers ten behoeve van het
verstrekken van referenties bekend te maken.
6. Opdrachtgever is niet gerechtigd naam en/of
logo’s van InsoGoat in welke verbinding dan ook te
gebruiken, tenzij hier schriftelijk toestemming voor is
gevraagd en hiermee akkoord is gegaan.
10. Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met
betrekking tot producten van de geest welke hij
gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever,
voor zover op die producten in juridische zin rechten
kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die
producten
waaronder
begrepen
computerprogramma’s,
systeemontwerpen,
werkwijzen, adviezen, analyses, documentatie,
rapporten en andere geestesproducten al dan niet
met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te
openbaren of te exploiteren zonder schriftelijke
toestemming van de opdrachtnemer.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan die
producten aan derden ter hand te stellen, anders dan
ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de
werkzaamheden van de opdrachtnemer.
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11. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de
resultaten van het onderzoek zoals weergegeven in
de
rapportage.
Indien
blijkt
dat
hierin
onvolkomenheden en/of fouten voorkomen, zal
opdrachtnemer deze zo spoedig mogelijk zonder
bijkomende kosten aanvullen en/of herstellen.
2. Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst
onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot
aansprakelijkheid van opdrachtnemer leidt, zal die
aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zijn tot
het bedrag dat in het desbetreffende geval door de
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald,
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat
volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste
van de verzekeraar komt. Indien en voor zover om
welke dan ook geen uitkering krachtens de
aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is
iedere aansprakelijkheid beperkt tot twee maal het
honorarium van de opdracht. Vorderingsrechten van
opdrachtnemer vervallen 1 jaar na oplevering van het
advies en/of de rapportage.
3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht,
indien en voor zover mogelijk, de schade van
opdrachtgever ongedaan te maken of te
verminderen, onder andere door het verrichten van
diensten door de opdrachtnemer, tenzij zulks onder
de gegeven omstandigheden niet van opdrachtgever
gevergd kan worden.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens
vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of
het vervoer of de verzending geschiedt door of
namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade
ten gevolge van gebruik van elektronische middelen
van communicatie, waaronder –maar niet beperkt
tot– schade ten gevolge van niet aflevering of
vertraging bij de aflevering van elektronische
communicatie, onderschepping of manipulatie van
elektronische communicatie door derden of door
programmatuur/apparatuur
gebruikt
voor
verzending,
ontvangst
of
verwerking
van
elektronische communicatie, overbrenging van
virussen en niet of niet goed functioneren van het
telecommunicatienetwerk
of
andere
voor
elektronische communicatie benodigde middelen,
behoudens voor zover de schade het gevolg is van
opzet of grove schuld. Tot het moment dat
tegenbewijs is geleverd leveren de data-uittreksels
uit de computersystemen van opdrachtnemer
dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door
opdrachtnemer
verstuurde
elektronische
communicatie.
6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle
aanspraken van derden welke direct of indirect,

middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de
overeenkomst samenhangen, tenzij en voor zover de
aansprakelijkheid tegenover de derde wordt gedekt
door een voor opdrachtnemer geldende verzekering.
12. Overmacht
1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de
overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan
nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare
oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet
beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken
binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen
opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer
alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze
na te komen.
2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie
als bedoeld in eerste lid zich voordoet, de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
13. Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de
overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
2.
Indien
geen
vast
honorarium
wordt
overeengekomen, zal het honorarium worden
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.
3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen
zijn exclusief reiskosten van en naar de
overeengekomen plaats van tewerkstelling binnen
Nederland, exclusief BTW of andere van
overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders
overeengekomen.
4. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een
vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is
opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging
van dit honorarium of tarief tenzij anders
overeengekomen. Opdrachtnemer kan op de
volgende momenten haar honorarium of tarieven
aanpassen:
a. jaarlijks per 1 januari van elk jaar.
b. op enig ander moment, indien omstandigheden dit
in de visie van opdrachtnemer noodzakelijk maken,
ingaande een maand nadat de aanpassing aan
opdrachtgever is kenbaar gemaakt. Indien
opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een
door opdrachtnemer aangekondigde verhoging is zij
binnen vijf werkdagen nadat de aanpassing aan
opdrachtgever is bekendgemaakt gerechtigd de
overeenkomst op te zeggen tegen de datum dat de
aangekondigde aanpassing in werking zou treden.
5. Bovendien mag opdrachtnemer het honorarium
verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de
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werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk
overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid
werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat
bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet
toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in
redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden
verwacht de overeengekomen werkzaamheden te
verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen
honorarium. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever in
dat geval van het voornemen tot verhoging van het
honorarium
of
tarief
in
kennis
stellen.
Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de
datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
14. Betaling
1. Het overeengekomen honorarium voor de
uitvoering van de overeenkomst dient door
opdrachtgever te worden voldaan overeenkomstig
het in de offerte opgenomen schema. Indien geen
schema is bepaald, kan de opdrachtnemer
vooruitbetaling verlangen en/of tussentijds facturen
zenden.
2.
Betaling
van
het
factuurbedrag
door
opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen
na de factuurdatum, ten kantore van opdrachtnemer
of door middel van storting ten gunste van een door
deze aan te wijzen bankrekening en voorzover de
betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder
enig recht op korting of verreking.
3. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor
genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader
overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van
rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer,
zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het
recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke
handelsrente, verhoogd met 2% in rekening te
brengen tot op de datum van algehele voldoening,
een en ander onverminderd de verdere rechten
welke opdrachtnemer heeft.
4. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke
of buitengerechtelijke incassering van de vordering,
zijn voor rekening van opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten
minste 15% van het te vorderen bedrag.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht
zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden
ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers
zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling
van het factuurbedrag.

opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in
staat is adequaat te reageren.
2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort
de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet
op.
3. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer
de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de
opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit
laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk
kenbaar te worden gemaakt.
4. Indien het alsnog verrichten van de
overeengekomen
werkzaamheden
niet
meer
mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts
aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.
5. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld,
vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband
met reclame.
16. Overname van personeel
Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de
overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging
daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed
zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met
opdrachtnemer en opdrachtnemer daarmee instemt,
medewerkers van opdrachtnemer of van de
ondernemingen
waarop
opdrachtnemer
ter
uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft
gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de
uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen
dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten
werken.
17. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden
van toepassing zijn, is Nederlands recht van
toepassing met uitsluiting van het Verdrag der
Verenigde
Naties
inzake
Internationale
Koopovereenkomsten Wenen 11 april 1980.
2. Alle geschillen die verband houden met
overeenkomsten
tussen
opdrachtgever
en
opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn en welke niet tot de competentie van
de kantonrechter behoren, worden beslecht door de
bevoegde rechter in het arrondissement waarin
opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft.

15. Onderzoek, reclames
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of
het factuurbedrag dienen door de opdrachtgever
binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk
binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende
werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan
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