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Algemene	  voorwaarden1	  bij	  de	  uitvoering	  van	  organisatieadviesopdrachten:	  	  
Opdrachtgever	  -‐	   	  
	  
Algemeen	  
De	  opdrachtgever	  is	  de	  natuurlijke	  persoon	  of	  rechtspersoon	  die	  de	  overeenkomst	  met	  

	  heeft	  gesloten	  tot	  het	  uitvoeren	  van	  een	  organisatieadviesopdracht.	  
	  is	  de	  onderneming	  die	  overeenkomst	  tot	  het	  uitvoeren	  van	  de	  

organisatieadviesopdracht	  als	  opdrachtnemer	  heeft	  aanvaard	  of	  een	  aan	  een	  mogelijke	  opdracht	  
voorafgaande	  offerte	  of	  aanbod	  heeft	  uit	  gebracht.	  
	  
Van	  deze	  algemene	  voorwaarden	  kan	  slechts	  bij	  schriftelijke	  overeenkomst	  worden	  afgeweken.	  
	  

	  staat	  in	  voor	  de	  integriteit	  van	  het	  eigen	  handelen	  en	  handelt	  (des)kundig	  	  
ten	  opzichte	  van	  de	  opdracht	  en	  de	  opdrachtgever,	  waarborgt	  de	  professionele	  en	  relationele	  
onafhankelijkheid,	  vermijdt	  dat	  in	  de	  opdracht	  andere	  belangen	  dan	  die	  van	  de	  opdracht	  zelf	  een	  rol	  
spelen	  en	  verplicht	  zich	  ertoe	  de	  opdrachtgever	  op	  zijn	  handelwijze	  aan	  te	  spreken	  indien	  deze	  zich	  
niet	  als	  goed	  opdrachtgever	  gedraagt.	  
	  
De	  samenwerking,	  voortkomend	  uit	  de	  gesloten	  overeenkomst,	  kent	  vertrouwen	  als	  basis.	  Daarbij	  
gaat	   	  uit	  van	  de	  volgende	  zaken	  ten	  aanzien	  van	  de	  rolinvulling	  van	  de	  
opdrachtgever:	  
− De	  opdrachtgever	  is	  oprecht	  in	  de	  voorgesprekken	  met	   	  over	  de	  concurrentie	  

van	  andere	  organisatieadvies	  bureaus,	  de	  criteria	  die	  gelden	  voor	  selectie	  en	  de	  termijn	  waar	  
binnen	  de	  keuze	  valt.	  

− De	  opdrachtgever	  staat	  in	  voor	  een	  verantwoord	  opdrachtenbeleid.	  
− De	  opdrachtgever	  is	  zorgvuldig	  in	  het	  verstrekken	  van	  informatie	  die	  gevraagd	  en	  ongevraagd	  

nodig	  is	  om	  de	  opdracht	  goed	  en	  doelmatig	  te	  kunnen	  uitvoeren.	  
− De	  opdrachtgever	  stelt	  zich	  als	  een	  betrouwbare	  partner	  op	  door	  afspraken	  op	  tijd	  en	  volledig	  na	  

te	  komen,	  inclusief	  het	  betalen	  van	  de	  facturen.	  
	  
Totstandkoming	  overeenkomst	  van	  opdracht	  
De	  overeenkomst	  van	  de	  opdracht	  komt	  tot	  stand	  op	  het	  moment	  dat	  door	  de	  opdrachtgever	  en	  

	  ondertekende	  overeenkomst	  van	  de	  opdracht	  dan	  wel	  de	  opdrachtbevestiging	  en	  
de	  op	  basis	  van	  wet	  en	  regelgeving	  noodzakelijke	  gegevens	  en	  informatie	  door	  de	  opdrachtnemer	  
zijn	  ontvangen.	  
	  
Terbeschikkingstelling	  van	  informatie	  door	  de	  opdrachtgever	  
De	  opdrachtgever	  draagt	  er	  zorg	  voor	  dat	  alle	  gegevens	  en	  informatie,	  waarvan	  
aangeeft	  dat	  deze	  noodzakelijk	  zijn	  of	  waarvan	  de	  opdrachtgever	  redelijkerwijs	  behoort	  te	  begrijpen	  
dat	  deze	  noodzakelijk	  zijn	  voor	  het	  uitvoeren	  van	  de	  overeenkomst,	  tijdig	  in	  de	  vorm	  en	  op	  de	  wijze	  
als	  gevraagd	  worden	  verstrekt.	  
Als	  de	  voor	  de	  uitvoering	  van	  de	  overeenkomst	  benodigde	  gegevens	  en	  informatie	  niet,	  niet	  tijdig	  of	  
niet	  behoorlijk	  aan	   	  zijn	  verstrekt,	  heeft	   	  het	  recht	  de	  uitvoering	  
van	  de	  overeenkomst	  op	  te	  schorten	  dan	  wel	  de	  uit	  de	  vertraging	  voortvloeiende	  extra	  kosten	  
volgens	  de	  gebruikelijke	  tarieven	  aan	  de	  opdrachtgever	  in	  rekening	  te	  brengen.	  
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	   	  werkt	  vanuit	  het	  idee	  dat	  de	  opdrachtgever	  meteen	  communiceert	  over	  feiten	  en	  
omstandigheden	  die	  in	  verband	  met	  de	  uitvoering	  van	  de	  opdracht	  van	  belang	  kunnen	  zijn.	  

	  kan	  niet	  verantwoordelijk	  worden	  gesteld	  voor	  eventuele	  effecten	  van	  het	  te	  laat	  
of	  helemaal	  niet	  op	  de	  hoogte	  zijn	  gesteld	  van	  relevante	  informatie.	  
Opdrachtgever	  staat	  in	  voor	  de	  juistheid,	  de	  volledigheid	  en	  de	  betrouwbaarheid	  van	  de	  door	  of	  
namens	  hem	  aan	   	  verstrekte	  gegevens	  en	  informatie.	  
	  
Geheimhouding	  

	  neemt	  jegens	  derden	  die	  niet	  bij	  de	  uitvoering	  van	  de	  opdracht	  zijn	  betrokken	  
zorgvuldigheid	  en	  geheimhouding	  in	  acht	  van	  alle	  vertrouwelijke	  gegevens	  dan	  wel	  concurrentie	  
gevoelige	  informatie	  van	  de	  opdrachtgever	  die	  hem	  in	  het	  kader	  van	  de	  opdracht	  ter	  kennis	  is	  
gekomen.	  	  
De	  opdrachtgever	  mag,	  zonder	  toestemming	  van	   	  aan	  derden	  geen	  mededeling	  
doen	  over	  de	  aanpak,	  de	  werkwijze,	  de	  inhoud	  van	  adviezen,	  opinies	  of	  rapportages	  van	  

,	  	  of	  ander	  al	  dan	  niet	  schriftelijk	  materiaal	  ter	  beschikking	  stellen	  of	  anderszins	  
openbaar	  maken,	  tenzij	  op	  opdrachtgever	  een	  wettelijke	  of	  beroepsplicht	  tot	  openbaarmaking	  rust.	  
	  
Intellectueel	  eigendom	  
Modellen,	  technieken,	  instrumenten,	  waaronder	  ook	  software,	  en	  overige	  producten	  van	  de	  geest	  
die	  zijn	  gebruikt	  voor	  de	  uitvoering	  van	  de	  opdracht	  dan	  wel	  in	  het	  advies	  of	  onderzoeksresultaat	  zijn	  
opgenomen,	  zijn	  en	  blijven	  het	  eigendom	  van	   ,	  voorzover	  deze	  niet	  reeds	  aan	  
derden	  toekomen.	  Openbaarmaking,	  verder	  gebruik	  of	  verdere	  verspreiding	  kan	  dus	  alleen	  
plaatsvinden	  na	  overleg	  met	  en	  instemming	  van	   .	  
Producten	  van	  de	  geest,	  zoals	  hiervoor	  benoemd,	  die	  in	  de	  samenwerking	  tussen	  opdrachtgever	  en	  

	  zijn	  ontwikkeld	  zijn	  en	  blijven	  eigendom	  van	  zowel	  de	  opdrachtgever	  als	  
.	  In	  overleg	  worden	  afspraken	  gemaakt	  over	  verspreiding	  naar	  derden.	  

De	  opdrachtgever	  heeft	  het	  recht	  stukken	  te	  vermenigvuldigen	  voor	  gebruik	  in	  zijn	  eigen	  organisatie,	  
voorzover	  passend	  binnen	  het	  doel	  van	  de	  opdracht.	  
	  
Uitvoering	  van	  de	  opdracht	  
De	  opdracht	  wordt	  naar	  beste	  inzicht	  en	  vermogen	  alsmede	  naar	  de	  eisen	  van	  professionaliteit	  en	  
goed	  opdrachtnemerschap	  uitgevoerd	  door	   .	  
De	  verplichting	  tot	  uitvoering	  heeft	  het	  karakter	  van	  een	  inspanningsverplichting,	  omdat	  het	  
bereiken	  van	  het	  beoogde	  resultaat	  niet	  kan	  worden	  gegarandeerd,	  tenzij	   	  en	  de	  
opdrachtgever	  vóór	  het	  aanvaarden	  van	  de	  opdracht	  expliciet	  en	  schriftelijk	  overeenstemming	  
bereiken	  over	  het	  te	  behalen	  resultaat	  en	  indien	  tussen	  hen	  vaststaat	  dat	  de	  omschrijving	  van	  het	  te	  
behalen	  resultaat	  slechts	  voor	  één	  uitleg	  vatbaar	  is	  en	  het	  resultaat	  objectief	  vast	  te	  stellen	  is	  
(resultaatsverplichting).	  Indien	  de	  schriftelijke	  resultaatsverplichting	  niet	  aan	  de	  voorgaande	  
cumulatieve	  vereisten	  voldoet	  kan	  de	  opdrachtgever	   	  niet	  aanspreken	  op	  de	  
resultaatverplichting.	  Hetzelfde	  geldt	  indien	  het	  resultaat	  buiten	  de	  invloed	  van	   	  
om	  niet	  wordt	  bereikt.	  
	  
De	  opdrachtgever	  aanvaardt	  dat	  de	  tijdsplanning	  en	  de	  kosten	  van	  de	  opdracht	  kunnen	  worden	  
gewijzigd,	  indien	  opdrachtgever	  en	   	  tussentijds	  overeenkomen	  de	  aanpak,	  
werkwijze	  of	  omvang	  van	  de	  opdracht	  dan	  wel	  de	  daaruit	  voortvloeiende	  organisatieadvies-‐
werkzaamheden	  uit	  te	  breiden	  of	  te	  wijzigen.	  
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Als	  tussentijdse	  wijziging	  in	  de	  opdracht	  of	  opdrachtuitvoering	  noodzakelijk	  wordt	  door	  toedoen	  van	  
de	  opdrachtgever,	  zal	   	  de	  noodzakelijke	  aanpassingen	  aanbrengen,	  wanneer	  de	  
kwaliteit	  van	  de	  dienstverlening	  dit	  vergt.	  Als	  een	  dergelijke	  aanpassing	  leidt	  tot	  meerwerk,	  zal	  

	  dit	  als	  een	  aan	  vullende	  opdracht	  door	  de	  opdrachtgever	  laten	  bevestigen.	  Als	  de	  
opdrachtgever	  na	  schriftelijke	  attendering	  niet	  binnen	  veertien	  dagen	  tot	  bevestiging	  overgaat,	  heeft	  

	  het	  recht	  om	  de	  overeenkomst	  onmiddellijk	  en	  zonder	  rechterlijke	  tussenkomst	  te	  
beëindigen	  zonder	  de	  opdrachtgever	  enige	  schadevergoeding	  verschuldigd	  te	  zijn.	  
	  
Duur	  en	  afsluiting	  van	  de	  opdracht	  
De	  duur	  van	  de	  opdracht	  kan	  behalve	  door	  de	  inspanning	  van	   	  worden	  beïnvloed	  
door	  allerlei	  factoren,	  zoals	  de	  kwaliteit	  van	  de	  informatie	  die	  wordt	  verschaft	  en	  de	  medewerking	  
die	  wordt	  verleend.	   	  kan	  dan	  ook	  niet	  van	  tevoren	  exact	  aangeven	  hoe	  lang	  de	  
doorlooptijd	  voor	  het	  uitvoeren	  van	  de	  opdracht	  zal	  zijn.	  Termijnen	  waarbinnen	  werkzaamheden	  
dienen	  te	  zijn	  voltooid,	  zijn	  daarom	  alleen	  harde	  deadlines	  indien	  dat	  schriftelijk	  is	  overeengekomen.	  
	  
In	  financiële	  zin	  is	  de	  opdracht	  afgesloten,	  zodra	  de	  eindafrekening	  door	  de	  opdrachtgever	  is	  
goedgekeurd.	  De	  opdrachtgever	  dient	   	  hierover	  binnen	  een	  termijn	  van	  30	  dagen	  
na	  dagtekening	  van	  de	  eindafrekening	  te	  berichten.	  Indien	  de	  opdrachtgever	  niet	  binnen	  deze	  
termijn	  reageert,	  wordt	  de	  eindafrekening	  geacht	  te	  zijn	  goedgekeurd.	  
	  
Tussentijdse	  beëindiging	  van	  de	  opdracht	  
Zowel	  de	  opdrachtgever	  als	   	  kunnen	  de	  overeenkomst	  voortijdig	  eenzijdig	  
beëindigen,	  indien	  een	  van	  hen	  van	  mening	  is	  dat	  de	  opdracht	  uitvoering	  niet	  meer	  kan	  
plaatshebben	  conform	  de	  overeenkomst	  van	  opdracht	  en	  eventuele	  latere	  additionele	  
overeenkomsten.	  Hierover	  wordt	  allereerst	  gesprek	  gevoerd	  en	  vervolgens	  gemotiveerd	  en	  
schriftelijk	  aan	  de	  wederpartij	  bekendgemaakt.	  Voortijdige	  beëindiging	  door	  	   ,	  dan	  
wel	  de	  opdrachtgever,	  kan	  alleen	  plaatsvinden	  als	  door	  feiten	  en	  omstandigheden	  die	  zich	  aan	  de	  
invloed	  van	  de	  beëindigende	  partij	  onttrekken	  of	  hem	  niet	  zijn	  toe	  te	  rekenen,	  voltooiing	  van	  de	  
opdracht	  in	  redelijkheid	  niet	  kan	  worden	  gevergd.	   	  behoudt	  daarbij	  aanspraak	  op	  
betaling	  van	  de	  declaraties	  voor	  tot	  dan	  toe	  verrichte	  werkzaamheden,	  waarbij	  aan	  de	  opdrachtgever	  
indien	  mogelijk	  en	  onder	  voorbehoud	  de	  voorlopige	  resultaten	  van	  de	  tot	  dan	  toe	  verrichte	  
werkzaamheden	  ter	  beschikking	  zullen	  worden	  gesteld.	  Voorzover	  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	  inacht	  neming	  van	  een	  
opzegtermijn	  te	  beëindigen,	  een	  en	  ander	  met	  behoud	  van	  rechten.	  
	  
Betalingsvoorwaarden	  

	  hanteert	  een	  betalingstermijn	  van	  14	  dagen.	  Binnen	  deze	  termijn	  dient	  de	  
opdrachtgever,	  zonder	  aftrek,	  korting	  of	  schuldverrekening,	  te	  betalen.	  Mocht	  dit	  niet	  mogelijk	  zijn	  
dan	  neemt	  de	  opdrachtgever	  contact	  op	  met	   	  waarna	  er,	  indien	  dit	  in	  overleg	  is	  
overeengekomen,	  in	  geen	  geval	  later	  dan	  dertig	  dagen	  na	  factuur	  datum	  betaald	  wordt	  door	  de	  
opdrachtgever.	  
	  
Als	  de	  opdrachtgever	  niet	  binnen	  dertig	  dagen	  na	  factuurdatum	  heeft	  betaald,	  heeft	  

	  het	  recht,	  nadat	  de	  opdrachtgever	  tenminste	  eenmaal	  is	  aangemaand	  te	  betalen,	  
zonder	  nadere	  ingebrekestelling	  en	  onverminderd	  de	  overige	  rechten	  van	   ,	  vanaf	  
de	  vervaldag	  de	  opdrachtgever	  de	  wettelijke	  rente	  in	  rekening	  te	  brengen	  tot	  op	  de	  datum	  van	  al	  
gehele	  voldoening.	  
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Alle	  in	  redelijkheid	  gemaakte	  gerechtelijke	  en	  buiten	  gerechtelijke	  (incasso)kosten,	  die	  

	  maakt	  als	  gevolg	  van	  de	  niet-‐nakoming	  door	  de	  opdrachtgever	  van	  diens	  
betalingsverplichtingen,	  komen	  ten	  laste	  van	  de	  opdrachtgever.	  
	  
Klachten	  
Een	  klacht	  over	  verrichte	  werkzaamheden	  of	  een	  factuurbedrag	  dient	  binnen	  dertig	  dagen	  na	  
verzending	  van	  de	  stukken	  of	  de	  informatie	  waarover	  de	  opdrachtgever	  klaagt,	  dan	  wel,	  indien	  
opdrachtgever	  aantoont	  dat	  hij	  de	  tekortkoming	  redelijkerwijs	  niet	  eerder	  kon	  ontdekken	  binnen	  
dertig	  dagen	  na	  ontdekking	  van	  de	  tekortkoming,	  schriftelijk	  aan	   	  kenbaar	  te	  
worden	  gemaakt.	  Overschrijding	  van	  deze	  termijn	  leidt	  tot	  verval	  van	  alle	  aanspraken.	  
	  
Door	  een	  klacht	  te	  uiten	  wordt	  de	  betalingsverplichting	  van	  opdrachtgever	  niet	  opgeschort,	  tenzij	  en	  
voorzover	  	   	  aan	  opdrachtgever	  te	  kennen	  heeft	  gegeven	  dat	  de	  klacht	  gegrond	  
wordt	  geacht.	  
In	  geval	  van	  een	  terechte	  klacht	  heeft	   	  de	  keuze	  tussen	  aanpassing	  van	  het	  
factuurbedrag,	  het	  kosteloos	  verbeteren	  of	  het	  opnieuw	  verrichten	  van	  de	  desbetreffende	  
werkzaamheden	  dan	  wel	  het	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  niet	  (meer)	  uitvoeren	  van	  de	  opdracht.	  
	  
Aansprakelijkheid	  

	  is	  aansprakelijk	  voor	  de	  tekortkomingen	  in	  de	  uitvoering	  van	  de	  opdracht,	  
voorzover	  deze	  het	  gevolg	  zijn	  van	  het	  niet	  in	  acht	  nemen	  door	   	  van	  de	  
zorgvuldigheid,	  de	  (des)kundigheid	  dan	  wel	  de	  professionaliteit	  waarop	  in	  het	  kader	  van	  de	  
betrokken	  opdracht	  mag	  worden	  vertrouwd.	  
De	  aansprakelijkheid	  voor	  de	  schade	  veroorzaakt	  door	  de	  tekortkomingen	  wordt	  beperkt	  tot	  het	  
bedrag	  van	  het	  honorarium	  dat	   	  voor	  de	  werkzaamheden	  in	  het	  kader	  van	  die	  
opdracht	  heeft	  ontvangen.	  Bij	  opdrachten	  die	  een	  langere	  doorlooptijd	  dan	  een	  half	  jaar	  hebben,	  
geldt	  een	  verdere	  beperking	  van	  de	  hier	  bedoelde	  aansprakelijkheid	  tot	  maximaal	  het	  
declaratiebedrag	  over	  de	  laatste	  zes	  maanden.	  
Eventuele	  aanspraken	  van	  de	  opdrachtgever	  in	  hier	  bedoelde	  zin	  dienen	  binnen	  een	  half	  jaar	  na	  het	  
ontdekken	  van	  de	  schade	  te	  zijn	  ingediend,	  zo	  niet	  dan	  vervallen	  de	  aansprakelijkheidsrechten	  van	  de	  
opdrachtgever.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


