ALGEMENE VOORWAARDEN

SDP |Advies

Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst, alsmede uitvoering daarvan, tussen SDP
|Advies (verder: “opdrachtnemer”) en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. 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. Een
eventueel nietige of vernietigbare bepaling wordt zo veel als mogelijk geconverteerd naar een geldige
bepaling.
Artikel 2 Aanbiedingen en offertes
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De termijn voor aanvaarding door opdrachtgever
bedraagt 30 dagen na de datum van de offerte.
2. De door opdrachtnemer gehanteerde tarieven en prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen
van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders
aangegeven.
3. Opdrachten en geaccepteerde offertes zijn voor opdrachtnemer eerst bindend wanneer zij vervolgens door
opdrachtnemer zijn aanvaard.
Artikel 3 Overeenkomst
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door wie binnen of buiten de organisatie, doch onder zijn
verantwoordelijkheid, de overeenkomst wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en
7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
2. Opdrachtnemer garandeert op geen enkele wijze de totstandkoming van een bepaald resultaat, tenzij
uitdrukkelijk, schriftelijk in de overeenkomst anders bedongen. De op opdrachtnemer rustende verbintenis is
een inspanningsverbintenis, tenzij partijen vooraf in de overeenkomst een concreet resultaat zijn
overeengekomen.
3. Eventuele in de overeenkomst of anderszins genoemde of te noemen termijnen waarbinnen werkzaamheden
moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van
dergelijke termijnen levert geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer op en mitsdien ook geen
grond voor ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtgever kan bij overschrijding van dergelijke termijnen
na en in overleg met opdrachtnemer, wel een nieuwe, redelijke termijn overeenkomen, waarbinnen
opdrachtnemer de betreffende werkzaamheden behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben.
4. Indien door Opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen
locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste
faciliteiten.
5. 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.
Artikel 4 Vertrouwelijkheid
Alle gegevens van cliënten en cursisten worden vertrouwelijk behandeld.
Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk
is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, of indien meerwerk noodzakelijk blijkt te
zijn, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal
hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover inlichten.
3. Indien een vaste (periodieke)prijs is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
Artikel 6 Tarieven c.q. prijs
1. Opdrachtnemer mag de tarieven c.q. de prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate
onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan
Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen
werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
2. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien prijsstijging
plaats vindt binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is
opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt.
Artikel 7 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven
wijze, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de
vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
3. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van opdrachtnemer binnen 2 weken na
factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht
wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur
schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen
alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 Reclames
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd
te worden gemeld aan opdrachtnemer.
2. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal
opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.
Artikel 9 Opzegging
Een voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst kan slechts schriftelijk tussentijds worden opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door
opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege de daardoor gederfde winst, tenzij er
gewichtige feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te
rekenen.
Artikel 10 Opschorting en ontbinding
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
- de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat
te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts
toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- opdrachtgever voorlopige surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van opdrachtgever is of
wordt aangevraagd, de onderneming van opdrachtgever wordt beëindigd of samengevoegd met een andere
onderneming.
2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid
niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, jegens de opdrachtgever uitsluitend
aansprakelijk voor directe schade als gevolg van gebreken in zijn prestatie;
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is altijd beperkt tot het bedrag van de factuur die betrekking heeft
op de periode waarin het schadevoorval zich heeft voorgedaan, met een maximum van vierduizend euro.
3. 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, tenzij dit gebrek niet aan opdrachtnemer toegerekend kan 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 voorwaarden.
4. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Artikel 12 Overmacht
1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen
ten gevolge van een hem niet toe te rekenen oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt
(dreiging van): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, storingen in de
levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, plotselinge arbeidsongeschiktheid van werknemers, storingen
in het computernetwerk en overige gebeurtenissen welke kunnen leiden tot stagnatie in de geregelde gang
van zaken binnen een kantoor en die niet in redelijkheid voor rekening of risico komen van opdrachtnemer,
worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is op de
overeengekomen wijze na te komen, zonder dat opdrachtnemer in verzuim raakt ten aanzien van de
nakoming van zijn verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
2. Opdrachtgever heeft het recht in geval de situatie als bedoeld in 11.1. zich gedurende 30 aaneengesloten
dagen heeft voorgedaan, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op
te zeggen.

