Algemene Voorwaarden L.J. Computer Cleaning (versie 2011)
A. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de
opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van
werkzaamheden.
2. Opdrachtnemer: de eigenaar van deze onderneming die de overeenkomst
sluit.
3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die
door opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt
in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden
zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
4. Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot
het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van
opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
B. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen,
offertes, opdrachten, adviezen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe
ook genaamd, waarbij de opdrachtnemer zich verbindt/zal verbinden om
werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever, alsmede op alle daaruit
voor opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.
2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn
slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in,
bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging
onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de
opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever
wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. De onderliggende opdracht/overeenkomst – tezamen met deze algemene
voorwaarden – geven de volledige afspraken tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer weer met betrekking tot de werkzaamheden waarvoor de
overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of
gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
C. Omvang en duur van de overeenkomst
1. Elke overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de
door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer
retour is ontvangen en is ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op de ten
tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie.
De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere
middelen te bewijzen.
3. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard,
inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een
bepaalde tijd is aangegaan.
D. Honorarium
1. Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en
tussentijds de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat
opdrachtgever een door opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen
voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel
daarvoor zekerheid heeft verstrekt. Een door opdrachtgever betaald voorschot
wordt in beginsel verrekend met de einddeclaratie.
2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van
de verrichte werkzaamheden.
3. Het honorarium van opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld
bedrag per overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven
per door opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate
door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn
verricht.
E. Betaling
1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden
binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 30 dagen
na factuurdatum, in Euro, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van
stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor
zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op
korting of schuldvergelijking.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet
binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege
in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of
ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever over
het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels) rente in rekening te brengen,
tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de
verdere rechten van opdrachtnemer.
3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke
incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voor
zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De

buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te
vorderen bedrag, met een minimum van € 250,--.
4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar
het oordeel van de opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer
gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid
stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat
de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd
zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk
op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke
hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor
zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers
zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
F. Reclame
1. Alle reclames terzake van de verrichte werkzaamheden en/of het
factuurbedrag dienen uiterlijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de
stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, danwel binnen
30 dagen na ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij
het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer
kenbaar te worden gemaakt door opdrachtgever. Na het verstrijken van
voornoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht de verrichte
werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd.
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van
opdrachtgever niet op.
3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de
keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kostenloos
verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het
geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie
naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald tarief.
G. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt.
2. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van opdrachtnemer is iedere
aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van een gebeurtenis
daaronder begrepen een nalaten - die tot aansprakelijkheid leidt, beperkt tot
het bedrag dat in het desbetreffende geval voor de opdracht in rekening is
gebracht.
3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden
wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer
onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever
aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen
zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen grove
nalatigheid van opdrachtnemer.
4. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade waaronder
mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
5. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het
bedrag dat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van
opdrachtnemer in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
H. Opzegging
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde
met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen. Indien de overeenkomst
eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder G. van
toepassing.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
3. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging
beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke
redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de
omstandigheden in het belang van opdrachtgever eisen.
I. Opschortingrecht
Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te
schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever
volledig zijn voldaan.
J. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop
deze voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer die mochten
ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden
bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in
het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

