ALGEMENE VOORWAARDEN
Brinkhuis Wadman en Partners B.V.
1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verzoeken, offertes en overeenkomsten waarbij Brinkhuis Wadman en Partners B.V. (BWP) ten
behoeve van opdrachtgevers (cliënten) werkzaamheden verricht. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen zulks
afzonderlijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.

BWP zal voor cliënten werkzaamheden verrichten, zoals gespecificeerd in een door beide partijen voor akkoord getekende Overeenkomst. In geval van
discrepantie tussen bepalingen van de Overeenkomst inclusief de daarbij behorende bijlage(n) en die van deze algemene voorwaarden, zullen de bepalingen
van de Overeenkomst bindend zijn.

3.

Wijzigingen ten aanzien van de omvang van de werkzaamheden zullen alleen schriftelijk worden overeengekomen door de bevoegde vertegenwoordigers van
beide partijen.

4.

BWP is gerechtigd om, zonder overleg met de cliënt, derden in te schakelen of betrekken bij de uitvoering van de werkzaamheden.

5.

De cliënt zal BWP steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en / of inlichtingen verstrekken en
daartoe alle medewerking verlenen. De cliënt is zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat de werkzaamheden door BWP voor een groot deel plaatsvinden
op basis van informatie die de cliënt heeft verschaft en dient te verschaffen. De cliënt erkent dan ook dat de werkzaamheden vertraging kunnen ondervinden
indien de cliënt niet de juiste of de benodigde informatie verschaft of onvoldoende medewerking verleent. In dat geval heeft BWP er het recht toe de uitvoering
van de werkzaamheden op te schorten en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de gebruikelijke tarieven van BWP in rekening te
brengen.

6.

De cliënt zal de op grond van de Overeenkomst aan BWP verschuldigde bedragen betalen binnen 21 dagen na datum factuur. Voor iedere factuur die
onbetaald blijft langer dan 21 dagen na datum van de factuur, zal zonder nadere ingebrekestelling de rente ex art. 6:119a BW verschuldigd zijn, alsook
buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van EUR 100,-.

7.

BWP is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de cliënt aan te passen voor
prestaties die, volgens de planning c.q. Overeenkomst zullen worden verricht op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving
ligt.

8.

Alle door BWP bij de uitvoering van de werkzaamheden te gebruiken of ten behoeve van de cliënt ontwikkelde materialen, waaronder begrepen plannen,
procedures e.d., blijven eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van BWP, ook indien de cliënt aan BWP een vergoeding
betaalt voor het ontwikkelen ervan. De cliënt heeft gebruiksrechten voor eigen gebruik binnen de vestiging van de cliënt waar de plannen, procedures, etc. voor
ontwikkeld zijn. De cliënt behoeft schriftelijke toestemming van BWP om die zaken buiten de eigen vestiging of aan derden te verspreiden, aan welke
toestemming voorwaarden verbonden kunnen worden.

9.

Elk der partijen zal alle voor en na het aangaan van de Overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie die is aangeduid als zijnde vertrouwelijk als
zodanig behandelen, tenzij dergelijke informatie inmiddels openbaar is geworden of de betreffende partij door bevoegde instanties gedwongen wordt dergelijke
informatie te verstrekken. De cliënt zal zonder toestemming van BWP aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van BWP, haar werkwijze e.d. dan
wel de rapportage van BWP ter beschikking stellen.

10.

BWP zal zich naar beste kunnen inspannen de werkzaamheden met zorg uit te voeren en binnen de genoemde termijnen. Enkele overschrijding van een
genoemde termijn brengt BWP niet in verzuim. BWP is niet gebonden aan termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden, die zich na het
aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen BWP en de cliënt
zo spoedig mogelijk in overleg treden.

11.

De aansprakelijkheid van BWP wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot
maximaal het door de cliënt daadwerkelijk betaalde bedrag terzake van de werkzaamheden die in geschil zijn, met dien verstande dat de aansprakelijkheid
nooit meer zal belopen dan EUR 50.000,-. Aansprakelijkheid van BWP voor indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, wordt hierbij uitgesloten. Aansprakelijkheid van BWP wegens toerekenbare tekortkoming ontstaat slechts indien
de cliënt BWP onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en BWP een daarbij gestelde redelijke termijn tot zuivering van de tekortkoming niet
heeft gebruikt.

12.

BWP behoudt zich het recht voor te bepalen welke persoon de werkzaamheden zal uitvoeren en is steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of
meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

13.

Tenzij BWP uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk toestemming geeft, zal de cliënt niet enige werknemer of vennoot van BWP benaderen, een baan aanbieden of
anderszins contracteren als partner, werknemer of onafhankelijk consultant gedurende zijn deelname in de werkzaamheden en 12 maanden daarna. Bij
overtreding van dit verbod is de cliënt aan BWP verschuldigd een bedrag van EUR 50.000,-.

14.

Elk der partijen kan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden zonder tot
enige schadevergoeding jegens de ander gehouden te zijn, indien de andere partij niet of niet tijdig na behoorlijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke
termijn is gesteld, aan enige verplichting uit de Overeenkomst voldoet, faillissement of surséance van betaling van de andere partij is aangevraagd dan wel is
uitgesproken.

15.

Elk der partijen heeft het recht de Overeenkomst door opzegging te beëindigen met inachtneming van de opzegtermijn van een maand, mits de opzegging bij
aangetekend schrijven is geschied.

16.

Indien één of meer artikelen van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden ongeldig of op andere wijze niet verbindend zouden zijn, wordt daardoor de
geldigheid van de overige artikelen van de Overeenkomst of de algemene voorwaarden niet aangetast. Partijen zullen alsdan gezamenlijk in overleg en in de
geest van de Overeenkomst of de algemene voorwaarden, het in de Overeenkomst of de algemene voorwaarden bepaalde, voor zover nodig, aanpassen in de
zin dat de niet-verbindende bepalingen worden vervangen door bepalingen die zo min mogelijk afwijken van (de strekking van) de niet-verbindende bepalingen.

17.

De rechtsverhouding tussen BWP en de cliënt alsmede degene die van haar diensten gebruik zal maken, is onderworpen aan Nederlands recht en alle
geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

