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Algemene Voorwaarden Bruno Emans Onderzoek en Advies 
 

Datum:  1 maart 2017 
Plaats:  Amsterdam 

 
1 Algemeen 
1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Opdrachtnemer: De ondernemer die deze voorwaarden hanteert 
Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van de Opdrachtnemer. 

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die 
Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. 

1.3  Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk 
van de hand. 

 
2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 
2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of 

opdracht van Opdrachtgever. 
2.2 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen. 
2.3 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever 

redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke 
vergissing of verschrijving bevat. 

2.4 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van 
de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. 

2.5. Elke tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, 
tenzij Opdrachtnemer Opdrachtgever binnen 5 dagen na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd 
schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt. 

 
3 Prijs 
3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich 

onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der 
overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. 

3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van 

overheidswege (kunnen) worden opgelegd. 
 
4 Levering en levertijd 
4.1 Opdrachtgever zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed 

vakmanschap uitvoeren.  
4.2  Opdrachtgever heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid 

van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
4.3  De door Opdrachtnemer opgegeven levertijd geldt altijd als een benadering, waarbij Opdrachtnemer er altijd 

vanuit is gegaan dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de condities zoals deze hem bij het afgeven van de 
levertijd bekend waren. 

4.4  De levertijd gaat in wanneer aan alle noodzakelijke en overeengekomen voorwaarden voor uitvoering van de 
opdracht is voldaan. 

4.5 Indien de condities als bedoeld in het derde lid anders blijken kan Opdrachtnemer de levertijd verlengen met de 
tijd welke hij nodig heeft om de opdracht onder de gewijzigde condities uit te voeren. 

4.6 Indien er sprake is van meerwerk kan de Opdrachtnemer de levertijd dienovereenkomstig verlengen. 
4.7 Indien Opdrachtnemer gerechtigd is tot opschorting wordt de levertijd overeenkomstig verlengd. 
 
5 Medewerking door de opdrachtgever 
5.1  Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer 

overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en 
in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld. 

 
5.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en 

omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. 
5.3 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, 

volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, 
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ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. 
5.4 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door Opdrachtnemer noodzakelijk 

geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen de 
werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en 
vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste 
vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.  

5.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan 
door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, 
faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

 
6. Internetgebruik 
6.1 Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen 

door middel van elektronische maiI met elkaar kunnen communiceren. Zowel Opdrachtnemer als 
Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico's leven zoals - maar niet beperkt tot - 
vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet 
aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het 
gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van 
ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico's. 
In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Opdrachtnemer ontvangen mail, is de 
inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend. 

 
7 Oplevering 
7.1 De opdracht wordt als opgeleverd beschouwd indien: de Opdrachtgever datgene wat tot stand is gebracht in 

gebruik heeft genomen, heeft goedgekeurd, of indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat 
Opdrachtnemer hem schriftelijk heeft meegedeeld dat de opdracht gereed is daartegen bezwaar heeft gemaakt. 

7.2 Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd indien Opdrachtgever zijn goedkeuring onthoudt op grond 
van kleine gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en welke de ingebruikname van het werk niet 
in de weg staan. 

 
8 Adviezen 
8.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op 

de verstrekte opdracht. 
8.2 Door Opdrachtnemer verstrekte adviezen komen tot stand op basis van door Opdrachtgever verstrekte 

informatie. Opdrachtnemer gaat uit van de juistheid van deze informatie. 
 
9 Intellectuele eigendom 
9.1 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, 

tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, en andere 
geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords. 

9.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel 
noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze 
worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders 
dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn. 

9.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden. 
9.4 Opdrachtgever staat in voor de aanwezigheid van geldige licenties met betrekking tot de bij hem aanwezige 

software. 
 
10 Betalingsvoorwaarden 
10.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 30 dagen na 

(deel)factuurdatum. 
10.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer 

een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen 
de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te 
ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen. 

10.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, 
tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk 
opeisbaar indien: 

 a. een betalingstermijn is overschreden; 
b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is; 
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c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd; 
d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 

10.4 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is 
gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de 
ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft 
plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is. 

10.5 Rente bij zakelijke transacties:  
De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek 
vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW). 

10.6 Rente bij transacties met consumenten:  
De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek 
vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW). 

10.7 Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties: 
 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden is 

Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de 
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente op 
grond van artikel 10.5, met een minimum van € 50,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de 
bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd. 

10.8 Buitengerechtelijke kosten bij transacties met consumenten: 
 Wanneer betaling door een consument niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de 

consument / opdrachtgever aan opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd 
overeenkomstig de op 1 juli 2012 in werking getreden wetgeving in verband met de normering van de 
vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. De vergoeding wordt door de consument 
eerst verschuldigd nadat hij na het intreden van het verzuim (artikel 6:81 BW), onder vermelding van de 
gevolgen van het uitblijven van betaling - waaronder vermelding van de hoogte van de vergoeding die in 
overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt - 
vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na 
aanmaning. 

10.9 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die 
hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever. 

 
11 Onuitvoerbaarheid van de opdracht 
11.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door 

omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de 
hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. 

11.2 Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere 
wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld. 

11.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog 
niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de 
ontbinding geleden schade.  

 
12 Wijzigingen in de opdracht 
12.1 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende 

overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij 
Opdrachtgever in rekening te brengen. 

12.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de 
werkelijkheid. 

 
13. Ontbinding 
13.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer 

gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder 
curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te 
schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende 
te vorderen. 

13.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht 
op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade. 

13.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige 
vergoeding van schade aan opdrachtgever. 
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13.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, 
heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. 

13.5 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, 
behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis 
gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik 
maakt. 

13.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door 
deze ontbinding geleden schade. 

 
14 Reclames, klachten 
14.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 15 

werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever  reclameert, dan wel binnen 
15 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs 
niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. 

14.2  Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 
Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst 
betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Opdrachtnemer waarop de reclame 
geen betrekking heeft. 

14.3  Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in 
rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde 
werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar 
evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium. 

 
15 Aansprakelijkheid 
15.1  Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht 

nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever 
aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor 
ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout 
van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer slechts voor directe 
schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van € 1000. 

15.2  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling 
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst 
te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden; 
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat 
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

15.3  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde 
winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in 
proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige 
medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Opdrachtnemer gegeven 
vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke 
overeenkomst vormt. 

15.4  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is 
doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij 
Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe 
te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer 
en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. 

15.5  De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de 
door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden. 

15.6  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. 

 
16 Toepasselijk recht  
Nederlands recht is van toepassing. 
 

 


