ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ADVIES EN OVERIGE DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN MET NOESIS INKOOP CONSULTANCY
1.
Toepasselijkheid
1.1. Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen, maken
deze Algemene Voorwaarden onderdeel uit van alle
overeenkomsten, die tussen opdrachtgever enerzijds en
Noesis inkoop consultancy (hierna te noemen:
opdrachtnemer) anderzijds worden gesloten met betrekking
tot het verlenen van diensten.
1.2. Wijzigingen van deze Algemene voorwaarden of aanvullingen
daarop zijn slechts geldig voor zover schriftelijk
overeengekomen. Zij tasten de rechtskracht en de
werkingsduur van de betreffende overeenkomst niet aan.
1.3. De door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden
zijn niet van toepassing op de betreffende overeenkomst.
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De overeenkomst
De omvang van de overeenkomst wordt bepaald door de op
het moment van het sluiten van de overeenkomst door
partijen schriftelijk vastgelegde omschrijving van
advieswerkzaamheden inclusief alle nader in overleg en
schriftelijk overeengekomen wijzigingen.
In de overeenkomst is aangegeven of deze zal resulteren in
mondelinge of schriftelijke adviezen, dan wel in het anderszins
rapporteren en of verstrekken van bepaalde documenten.
Opdrachtnemer zal zich inspannen de overeenkomst vanuit
een professionele onafhankelijke opstelling naar beste inzicht
en vermogen overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uit te voeren.
De omschrijving evenals de uitvoering van de
advieswerkzaamheden zijn gebaseerd op de informatie die
opdrachtnemer van opdrachtgever heeft gekregen.
Opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij alle voor de opzet
en uitvoering van de advieswerkzaamheden essentiële
informatie aan opdrachtnemer heeft verstrekt.
Bij de advieswerkzaamheden betrokken medewerkers van de
organisatie van opdrachtgever zullen tijdig beschikbaar zijn.
Wanneer opdrachtnemer daarom verzoekt, zal tijdens de
uitvoering van de advieswerkzaamheden een werkruimte met
telefoonaansluiting kosteloos ter beschikking worden gesteld.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal
worden uitgevoerd kan de opdrachtnemer de uitvoering van
die onderdelen die tot de volgende fase behoren opschorten
tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de
opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door de
opdrachtnemer geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
Rechten op gegevens en resultaten
Indien de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden
leiden tot het tot stand komen van rapporten of andere
documenten waarvan auteursrechten of andere rechten van
industriële of intellectuele eigendom geldend gemaakt kunnen
worden, blijven die rechten bij opdrachtnemer rusten.
Personeel
Opdrachtnemer kan in overleg met de opdrachtgever de
samenstelling van het opdrachtteam wijzigen, indien het
meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk
is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten
werkzaamheden niet verminderen. Een wijziging van het team
kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met de
opdrachtnemer plaatsvinden.
Geheimhouding
Opdrachtnemer verbindt zich tot geheimhouding van alle in
het kader van de overeenkomst omtrent het bedrijf van
opdrachtgever ontvangen gegevens en verplicht zich haar

medewerkers een zelfde geheimhoudingsplicht op te leggen.
Evenzo zal opdrachtgever zonder toestemming van
opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over
werkmethode, aanpak van opdrachtnemer dan wel rapporten
en/of adviezen van opdrachtnemer aan derden ter
beschikking stellen.
7.
Prijs en betaling
7.1. Het honorarium in aanbiedingen en offertes zijn exclusief
BTW en andere heffingen van overheidswege. Reis-, verblijfsen andere specifieke opdrachtgebonden kosten zijn niet
inbegrepen. Deze kosten zullen afzonderlijk worden berekend.
7.2. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en
kosten kan worden doorberekend.
7.3. Het honorarium en de kosten zoals in lid 7.1 genoemd,
welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden
maandelijks bij declaratie in rekening gebracht. Betaling
dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na
het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in
verzuim. Bezwaren tegen de hoogte van declaraties
schorten de betalingsverplichting niet op.
7.4. Na de vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening
gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien
betaling achterwege blijft, kan de opdrachtnemer met een
beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de
opdracht opschorten.
7.5. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze
tekort in het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de
gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
7.6. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen 60 dagen na
factuurdatum is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van
de werkzaamheden op te schorten.
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Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en uitvoering
van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen
tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang
van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende
werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de
wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële
en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de
opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de
hoogte stellen.

9.
9.1

Duur van de overeenkomst en beëindiging
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat
opdrachtgever de aan hem door opdrachtnemer voorgelegde
aanbieding zonder voorbehoud heeft geaccepteerd en
opdrachtnemer de aan opdrachtgever toegezonden
opdrachtbevestiging door opdrachtgever ondertekend, retour
heeft ontvangen.
Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer schriftelijk of
mondeling een opdracht verstrekt welke niet is gebaseerd op
een door opdrachtnemer gedane aanbieding, komt de
overeenkomst tot stand op het moment dat opdrachtnemer de
opdracht schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.
De overeenkomst eindigt op het moment van voltooiing van
de opgedragen werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van
de opdrachtnemer worden beïnvloed door allerlei factoren,
zoals de kwaliteit van de informatie die de opdrachtnemer
verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. De
opdrachtnemer kan alleen bij benadering aangeven hoe lang
de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In
financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de
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Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan
dient de opdrachtgever de opdrachtnemer hierover te
berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn
reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig
beëindigen, indien een van hen van mening is dat de
opdrachtuitvoering niet kan plaatshebben conform de
bevestigde offerte. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan
de wederpartij bekent te worden gemaakt.
Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de
opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer vanwege het
ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht
op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde
maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt
gehanteerd. De opdrachtnemer mag van zijn bevoegdheid
tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als
tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn
invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing
van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. De
opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van
de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden,
waarbij aan de opdrachtgever de resultaten van het tot dan
toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld.
Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden
deze in rekening gebracht.
Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement
geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de
bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de
opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te
beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

10. Aansprakelijkheid
10.1 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor de tekortkomingen
in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg
zijn van het niet in acht nemen door de opdrachtnemer van
zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop
bij de uitvoering van de werkzaamheden mag worden
vertrouwd. Ofschoon de opdracht door de opdrachtnemer
naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan de
opdrachtnemer geen garanties geven met betrekking tot de
resultaten van de door haar uitgevoerde werkzaamheden.
De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door
ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht is
beperkt tot het bedrag van het honorarium dat de
opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van
de opdracht heeft ontvangen.
10.2 Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een 4
maanden hebben, geldt een verdere beperking van de
hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het
declaratiebedrag over de laatste vier maanden. Eventuele
aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin
dienen binnen vier maanden na het ontdekken van de
schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de
opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
10.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte
schade, daaronder begrepen vervolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
11.

Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de
opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
de opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te
komen. De opdrachtnemer heeft ook het recht zich op

overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de
opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
12. Wijzigingen werkzaamheden
12.1 Indien opdrachtnemer blijkt dat de uitvoering van de
overeenkomst niet of niet optimaal kan leiden tot het door
opdrachtgever beoogde resultaat, is het hem toegestaan
opdrachtgever schriftelijk opgave te doen van wijzigingen in
de omschrijving van de werkzaamheden, die hij in het
belang van opdrachtgever geboden acht en van de
financiële consequenties daarvan.
12.2 Indien opdrachtgever zich niet binnen 7 dagen na
dagtekening van de opgave als bedoeld in het vorige lid
schriftelijk jegens opdrachtnemer akkoord heeft verklaard
met de desbetreffende wijzigingen en de eventuele
financiële consequenties daarvan, zal opdrachtnemer de
keus hebben tussen:
a) het ongewijzigd uitvoeren van de overeengekomen
werkzaamheden,
b) het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden met
de wijzigingen als door opdrachtnemer voorgesteld doch
zonder dat zulks leidt tot wijziging van de door
opdrachtgever verschuldigde bedragen, of
c) de overeenkomst voortijdig te beëindigen.
12.3 De door opdrachtgever verlangde wijzigingen van de
werkzaamheden behoeven door opdrachtnemer slechts in
aanmerking te worden genomen nadat partijen omtrent de
eventuele financiële consequenties daarvan schriftelijk
overeenstemming hebben bereikt.
12.4 Wijzigingen als bedoeld in lid 1 maken, na schriftelijke
bevestiging daarvan, onderdeel uit van de oorspronkelijke
overeenkomst.
13. Toepasselijk recht, geschillen
13.1. Op de betreffende overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing.
13.2. Voor elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of
de uitvoering van de betreffende overeenkomst en/of deze
Algemene voorwaarden alsmede elk ander geschil ter zake
van of in verband met de overeenkomst, hetzij juridisch, hetzij
feitelijk, geen uitgezonderd, zullen uitsluitend worden beslecht
door de competente rechter van de plaats van vestiging van
de opdrachtnemer of, ter keuze van de opdrachtnemer, door
die van de plaats van vestiging c.q. woonplaats van
gedaagde.
13.3. Met toestemming van partijen kan een geschil, als in lid 2
bedoeld, ook worden onderworpen aan arbitrage volgens een
op te maken akte van compromis of kan daarover een
bindend advies worden gevraagd.
13.4. Een geschil is aanwezig, indien één van beide partijen zulks in
een aangetekend schrijven aan de andere partij stelt.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de
Kamer van Koophandel te Eindhoven. Van toepassing is
steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals
die gold ten tijde van het tijd totstandkomen van de
overeenkomst.
Eindhoven, september 2008

