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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR 
DIENSTVERLENINGSWERKZAAMHEDEN DOOR 
LIESBET VROLIJK dd 1-1-2004 (Vrolijk Wonen) 
 
ARTIKEL 1: DEFINITIES 
 
In deze algemene voorwaarden worden hiernavolgende termen 
in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders 
is aangegeven: 
 
Opdrachtnemer: de gebruiker van de algemene 
 voorwaarden i.c. Liesbet Vrolijk; 
 
Opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer; 
 
Overeenkomst / opdracht: de overeenkomst tot 
 dienstverleningswerkzaamheden. 
 
ARTIKEL 2: TOEPASSING VAN DEZE 
VOORWAARDEN 
 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, 
 offerte en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer 
 en opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze 
 voorwaarden van toepassing heeft verklaart, voor 
 zover van deze voorwaarden niet door partijen 
 uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van 
 toepassing op alle overeenkomsten met 
 opdrachtnemer, voor de uitvoering waarbij derden 
 dienen te worden betrokken. 
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene 
 voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 
 uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere 
 voorwaarden van de opdrachtgever wordt 
 uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze 
 algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd 
 mochten worden, blijven de overige bepalingen van 
 deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 
 Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in 
 overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter 
 vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen 
 overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel 
 mogelijk het doel en de strekking van de 
 oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

 
ARTIKEL 3: AANBIEDING EN OFFERTE 
 
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. De aanbieding in 
een door opdrachtnemer gedane offerte heeft een 
geldigheidsduur van 30 dagen. 
 
ARTIKEL 4: OPDRACHTFORMULERING 
 
De opdracht wordt door opdrachtnemer aanvaard op basis van de 
door partijen gezamenlijk geformuleerde opdracht. Met 
aanvaarding van de opdracht neemt opdrachtnemer zich voor de 
opdrachtgever in staat te stellen zo snel mogelijk in eigen beheer 
het proces waarin begeleiding, ondersteuning en/of advisering 
plaats vindt voort te zetten. Partijen zullen zich naar beste 
vermogen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. 
 
ARTIKEL 5: AFSTEMMING ANDERE EXTERNE 
BUREAUS 
 
Indien in de organisatie van de opdrachtgever tevens andere 
externe adviesbureaus werkzaam zijn, zullen door 

opdrachtnemer zo mogelijk afspraken worden gemaakt teneinde 
de posities van de externe bureaus in het proces waar de 
opdracht betrekking op heeft op elkaar af te stemmen. 
 
ARTIKEL 6: SAMENSTELLING TEAM 
 
De samenstelling van het team (indien daar sprake van is) wordt 
door opdrachtnemer bepaald, waarbij uitgegaan wordt van de 
opdracht en de gegeven omstandigheden. Indien, afwijkend van 
het in de eerste zin gestelde, de samenstelling van het team door 
partijen wordt overeengekomen, zal dit tijdens de duur van de 
opdracht niet worden gewijzigd zonder overleg met de 
opdrachtgever, tenzij snel specialistische capaciteit nodig is. 
 
ARTIKEL 7: INFORMATIE OPDRACHTGEVER 
 
Teneinde zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de bij de 
opdrachtgever aanwezige deskundigheid en ervaring moet 
opdrachtnemer kunnen rekenen op de medewerking van het 
bestuur en directie van de organisatie en de bij de 
werkzaamheden betrokken medewerkers in de organisatie van de 
opdrachtgever. Voor een goede uitvoering van de opdracht is het 
noodzakelijk dat de opdrachtgever alle informatie verstrekt die 
voor een goede uitvoering van de opdracht van belang is. 
 
ARTIKEL 8: VERTROUWELIJKHEID 
 
Met betrekking tot de gegevens en informatie die in het kader 
van de opdracht aan opdrachtnemer worden verstrekt, zal 
opdrachtnemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht 
nemen. Zonder instemming van de opdrachtgever verstrekt 
opdrachtnemer deze gegevens en informatie niet aan derden. 
 
ARTIKEL 9: DUUR VAN DE OPDRACHT/GEWIJZIGDE 
OMSTANDIGHEDEN 
 
De door opdrachtnemer aangegeven hoeveelheid tijd die voor de 
uitvoering van (een onderdeel van) de opdracht benodigd is, 
heeft een indicatief karakter. 
 
ARTIKEL 10: WIJZIGING OPDRACHTSPECIFICATIES 
 
Indien omstandigheden leiden tot wijzigingen in de 
opdrachtspecificaties, zal opdrachtnemer de opdrachtgever 
hiervan terstond mededeling doen en in goed overleg naar een 
oplossing zoeken. Wanneer als gevolg van gewijzigde 
omstandigheden de opdracht niet meer naar behoren kan worden 
uitgevoerd binnen het overeengekomen budget, zal 
opdrachtnemer dit terstond aan de opdrachtgever mededelen met 
vermelding van de noodzakelijk geachte overschrijding en de 
oorzaken die tot deze overschrijding zullen leiden. 
 
ARTIKEL 11: TUSSENTIJDSE BEËINDIGING 
 

1. Indien omstandigheden ertoe leiden dat één van beide 
 partijen tot de conclusie komt, dat de werkzaamheden 
 niet het gewenste nuttige effect hebben en dat 
 gebleken is dat in goed overleg geen andere oplossing 
 mogelijk is, kan de opdracht tussentijds beëindigd 
 worden. 
2. Tevens kan opdrachtnemer de overeenkomst 
 beëindigen wanneer, als gevolg van feiten of 
 omstandigheden die zich aan de invloed van 
 opdrachtnemer onttrekken, voltooiing van de 
 opdracht in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan 
 worden gevergd. 
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3. Bij beëindiging van lopende werkzaamheden heeft 
 opdrachtnemer recht op vergoeding van tot dan toe 
 verrichte werkzaamheden. 
4. Bij bedrijfsbeëindiging door opdrachtnemer heeft 
 opdrachtnemer het recht de overeenkomst te 
 beëindigen. Dit na overeenstemming met de 
 opdrachtgever. 

 
ARTIKEL 12: KOSTEN 
 
Voor kosten geldt het volgende: 
 

1. Voor de werkzaamheden brengt opdrachtnemer een 
 uur- of dagdeeltarief in rekening, waarbij alle kosten 
 inbegrepen zijn met uitzondering van de kosten van 
 reizen, verblijfskosten, accommodatiekosten, 
 reprokosten voor rapporten en BTW. Deze kosten 
 zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. 
2. Alleen daadwerkelijk bestede uren worden in 
 rekening gebracht. 
3. De jaarlijkse aanpassing van de tarieven van 
 opdrachtnemer als gevolg van stijging van loon- en 
 salariskosten zal worden doorberekend. 

 
ARTIKEL 13: BETALING 
 

1. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. 
 Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de 
 declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 
2. De factuur wordt achteraf en voor de daadwerkelijk 
 gemaakte uren en kosten aan de opdrachtgever 
 verstrekt. 
3. Indien een declaratie vier weken na de vervaldatum 
 nog niet is betaald, dan kan opdrachtnemer vanaf de 
 vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen. 
4. De opdracht of een afgerond onderdeel hiervan wordt 
 afgesloten met toezending van de eindafrekening 
 over de betreffende periode. 

 
ARTIKEL 14: RECLAMEREN 
 
De opdrachtgever kan tot 21 dagen na ontvangst van de 
eindafrekening reclamaties bij opdrachtnemer indienen. Indien 
de opdrachtgever binnen deze termijn niet reclameert, wordt 
geacht dat de eindafrekening is goedgekeurd. 
 
ARTIKEL 15: INTELLECTUEEL EIGENDOM 
 

1. Aan de opdrachtgever wordt onherroepelijk licentie 
 verleend om adviezen, rapporten, nota's en andere 
 schriftelijke stukken, die door opdrachtnemer zijn 
 voortgebracht en ingebracht bij de uitvoering van de 
 opdracht, in druk te laten verschijnen, te 
 vermenigvuldigen en openbaar te maken. 
 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om alle 
 opgedane kennis en ervaring alsmede het 
 geproduceerde materiaal te gebruiken in 
 vervolgopdrachten. 
2. Opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle 
 vorderingen van derden betreffende de inhoud en de 
 vorm van de door opdrachtnemer geproduceerde 
 bijdragen. 

 
ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID 
 
Voor schade aan personen of goederen bij de opdrachtgever, 
ontstaan als gevolg van onzorgvuldig handelen door 
opdrachtnemer in de uitoefening van werkzaamheden in het 
kader van de verstrekte opdracht, is opdrachtnemer exclusief 

aansprakelijk. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer of 
individuele personeelsleden van opdrachtnemer voor 
gevolgschade, vermogensschade of andere indirecte schade is 
uitdrukkelijk uitgesloten. 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. Voor schade als 
gevolg van wanprestatie in de uitvoering van de opdracht is 
opdrachtnemer aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat voor 
de uitvoering van de opdracht is overeengekomen. 
 
ARTIKEL 17: OVERIGE BEPALINGEN 
 

1. De voorwaarden die afwijken van deze Algemene 
 Voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd. 
2. Geschillen zullen worden beslist door de bevoegde 
 rechter in het gebied waar opdrachtnemer gevestigd 
 is. 
3. Op overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de 
 opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van 
 toepassing. 

 
Liesbet Vrolijk 


