Algemene voorwaarden
van mr. ing. T.J. Katuin BV (Katuin Juristen)

Artikel 1 Definities
De definities van deze voorwaarden zijn gelijk aan de definities van art. 6.231 BW.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
De voorwaarden sluiten aan bij de Algemene Voorwaarden zoals beschreven in de artikelen 6.231 t/m
6.247 BW.

Artikel 3 Offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. De door ons gedane schriftelijke aanbiedingen zijn geldig tot 30 dagen na verzending.
3. Alle vermelde prijzen moeten worden opgevat als exclusief omzetbelasting.
4. Het staat gebruiker vrij prijzen levertijden en andere kernbedingen aan te passen De kernbedingen
zijn vast nadat ze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

Artikel 4 Uitvoering
Het staat gebruiker vrij, tenzij anders overeengekomen werkzaamheden door derden uit te laten
voeren.

Artikel 5 Contractsduur, levertijden
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij anders overeengekomen.
2. Er is bij de uitvoering van de overeenkomst alleen sprake van fatale termijnen als fatale termijnen
uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst
Voor het wijzigen van de overeenkomst gelden de regels van art. 6.2 BW.

Artikel 7 Geheimhouding
Beide partijen verbinden zich tot het beperken van het verspreiden van interne gegevens van partijen.
Vertrouwelijk informatie mag niet worden verspreidt of buiten de onderneming worden
vermenigvuldigd.
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Als vertrouwelijke informatie gelden als zodanig gekenmerkte gegevens en als dit uit de aard der
gegevens is af te leiden.

Artikel 8 Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt gebruiker zich de rechten
en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet 1912.
2. Gebruiker behoudt zich het beperkte recht voor om door het bij de opgedragen werkzaamheden
verworven vaardigheden en kennis voor zijn andere werkzaamheden te gebruiken met in acht name
van de geheimhoudingsplicht.

Artikel 9 Reclamatie
Klachten over gebreken in de nakoming moeten zo spoedig mogelijk na de ontdekking ter kennis van
de gebruiker worden gebracht. Onredelijk verzuim lijdt tot verval van rechten.

Artikel 10 Honorarium
1. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, dan kan dit honorarium worden vastgesteld op
basis van de bestede uren. Het gebruikelijke honorarium bedraagt € 100,= per uur excl. BTW.
2. Bij opdrachten met een looptijd langer dan 30 dagen kunnen de verschuldigde kosten periodiek
worden gefactureerd.
3. Prijsstijgingen mogen ongeacht de afgesproken tarieven worden verhoogd indien de gebruiker
aannemelijk kan maken dat tussen de afsluiting der tarieven en de levering significante
prijswijzigingen zijn ontstaan.

Artikel 11 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen de afgesproken termijn. Indien geen termijn is afgesproken
binnen 30 dagen na levering.
2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. Vanaf de datum van het
verzuim geldt een rente van 1% per maand.
3. Indien opdrachtgever zijn onderneming opheft of zijn faillissement wordt uitgesproken dan wel de
onderneming van opdrachtgever op andere wijze wordt opgeheven dan zijn de uitstaande vorderingen
direct opeisbaar.
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Artikel 12 Incassokosten
Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt dan worden alle redelijke kosten ter
verkrijging van de nakoming buiten rechte in rekening gesteld aan de opdrachtgever.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
Indien gebruiker aansprakelijk is wegens het niet-nakomen van de verbintenissen dan is deze
aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van gebruiker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering
wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
2. Indien verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade is niet door een
verzekering gedekt dan is de som van de aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de factuurwaarde
van het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 14 Overmacht
Het overmacht begrip wordt uitgebreid met werkstaking, molest en onvoorzienbare omstandigheden.

Artikel 15 Toepasselijk recht
Nederlands Recht is van toepassing.

Nagele, maart, 2019
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