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Algemene Voorwaarden  

1. Algemeen 
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:  
Opdrachtnemer: d.c.m.e. BV, geregistreerd onder nummer 76619702. 
Opdrachtverstrekker: De partĳ die gebruik maakt van de diensten van Opdrachtnemer. 
Opdracht: Opdracht voor verrichten van intellectuele arbeid voor bepaalde tĳd. 
Vergoeding: aan Opdrachtnemer verschuldigde financiële vergoeding voor geleverde diensten door Opdrachtnemer  
Deze leveringsvoorwaarden zĳn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en 
Opdrachtverstrekker, behoudens wĳzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partĳen schriftelĳk dienen te zĳn 
bevestigd. Leveringsvoorwaarden die door de Opdrachtverstrekker worden gehanteerd zĳn ten allen tĳde 
ondergeschikt aan die van de Opdrachtnemer.  
Indien onduidelĳkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, 
dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 
Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtverstrekker en Opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.  

2. Totstandkoming van de Overeenkomst 
 
Er dient een Contractuele Overeenkomst te worden opgesteld tussen Opdrachtverstrekker en Opdrachtnemer. Deze 
overeenkomst dient door Opdrachtgever en Opdrachtnemer te worden ondertekend of schriftelĳk geaccordeerd.  

3. Offertes en aanbiedingen  

Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zĳn vrĳblĳvend, tenzĳ in de offerte een termĳn voor aanvaarding is 
gesteld. Indien geen aanvaardingstermĳn is gesteld, vervalt de aanbieding altĳd na 30 dagen. 
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. De in een offerte of aanbieding vermelde prĳzen zĳn exclusief btw en andere heffingen van 
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, en 
verblĳfskosten, verzend-, en administratiekosten, tenzĳ anders aangegeven.  
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4. Weigering, Opschorting en Beëindiging 

Opdrachtnemer heeft het recht om uitvoering van de Opdracht te weigeren, op te schorten en te beëindigen zonder 
dat enige schadevergoeding verschuldigd is. Opdracht kan door Opdrachtverstrekker of Opdrachtnemer op ieder 
moment worden beëindigd door schriftelĳke opzegging met inachtneming van 1 dag opzegtermĳn.  

5. Tarieven en betaling 
 
Dag(deel) tarief voor de uitvoering van de Opdracht wordt contractueel vastgelegd. 
Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek (per twee weken) te factureren. 
Opdrachtverstrekker dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te betalen binnen de overeengekomen 
termĳn, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betalingstermĳn is 30 dagen, tenzĳ anders door 
Opdrachtverstrekker  en Opdrachtnemer overeengekomen. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door 
middel van storting ten gunste van een door Opdrachtnemer opgegeven bankrekening. Indien Opdrachtverstrekker 
niet binnen de gestelde termĳn heeft betaald, is de Opdrachtverstrekker in gebreke. Hiermee pleegt de 
Opdrachtverstrekker contractbreuk en is de Opdrachtnemer gerechtigd de Opdrachtverstrekker middels schriftelĳke 
ingebrekestelling de overeenkomst te beëindigen. De overeenkomst en alle daar uit voortvloeiende afspraken komen 
onherroepelĳk te vervallen. 
Alle in redelĳkheid gemaakt gerechtelĳke en buitengerechtelĳke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als 
gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtverstrekker van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van 
Opdrachtverstrekker.  

6. Reclames en aansprakelijkheid 
 
Opdrachtnemer zal ten allen tĳde zorgvuldigheid betrachten bĳ de uitvoering van haar dienstverlening. 
Reclames met betrekking tot de uitvoering van de dienstverlening van Opdrachtnemer moeten binnen twee 
werkdagen na constatering schriftelĳk aan Opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt. Reclames schorten de 
betalingsverplichting van Opdrachtverstrekker niet op. 
Opdrachtverstrekker vrĳwaart Opdrachtnemer van elke aanspraak tot vergoeding van schade.  
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Indirecte schade (o.a. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrĳfsstagnatie) is 
uitgesloten. 
Gevolgen van staking, overstroming, inbraak, diefstal, brand en andere gelĳksoortige omstandigheden worden 
beschouwd als overmacht en geven de Opdrachtverstrekker geen recht op enige schadevergoeding. 
Opdrachtnemer zal geen bewĳs hoeven aan te dragen van het onvoorzienbare of onvermĳdelĳke karakter van 
overmacht.  
In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening 
gebrachte tarief of het geheel of gedeeltelĳk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar 
evenredigheid van door Opdrachtverstrekker reeds betaald honorarium.  

7. Vrijwaring 
 
De Opdrachtgever vrĳwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de 
uitvoering van de overeenkomst schade lĳden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer 
toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de 
Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bĳ te staan en onverwĳld al hetgeen te doen 
dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blĳven in het nemen van 
adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle 
kosten en schade aan de zĳde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en 
risico van de Opdrachtgever.  

8. Intellectueel eigendom 
 
Het is Opdrachtverstrekker uitdrukkelĳk verboden de dienstverlening, waaronder mede begrepen de werkwĳze van 
Opdrachtnemer, contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des 
woords, al dan niet met inschakeling van derden te kopiëren of te exploiteren. Opdrachtnemer behoudt zich de 
rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele weten 
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.  
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