
 

 1 

Algemene voorwaarden  
Date Hoiting advies & regie 

 
Artikel 1 Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
rechtsverhoudingen tussen Date Hoiting advies & regie, tevens 
handelend onder de namen Comsultant, Smarketing en 
Smarketing Noord, allen gevestigd te Groningen en ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01172591, nader 
aan te duiden als opdrachtnemer en de partij die opdracht geeft, 
hierna te noemen opdrachtgever. 
1.2 Indien en voor zover een overeenkomst, aanbieding of offerte 
van deze voorwaarden afwijkende bepalingen bevat, zonder dat 
de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is 
uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden 
uitdrukkelijk van kracht. 
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere 
voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de 
hand gewezen. 
1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of 
meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient 
de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 
1.5 Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze 
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen 
daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in 
enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de 
stipte naleving van de bepalingen in deze voorwaarden te 
verlangen. 
 
Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst 
2.1 Alle door of namens opdrachtnemer uitgebrachte offertes of 
aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken 
zolang deze niet aanvaard zijn door opdrachtnemer, tenzij 
uitdrukkelijk anders is vermeld. 
2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door 
opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende 
opdrachtbevestiging (overeenkomst van opdracht) door 
opdrachtnemer retour is ontvangen. 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. De opdracht komt 
tevens tot stand wanneer en inzake de opdracht door de 
opdrachtgever een eerste factuur is ontvangen en betaald. 
2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op 
andere wijze tot stand is gekomen. 
2.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd 
tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht 
voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 
2.5 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen 
worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan 
begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel 
daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 
Artikel 3 Verplichtingen van de opdrachtgever 
3.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, 
welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft 
voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de 
gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te 
stellen. 
 
Artikel 4 Uitvoering van de opdracht 
4.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke 
persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt. 
4.2 Opdrachtnemer is bevoegd werkzaamheden door derden te 
laten verrichten. 
4.3 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover 
derden. Dit is alleen anders indien de wet of zijn beroepsplicht 

hem verplicht de betreffende gegevens openbaar te maken. 
Indien derden als benoemd in artikel 4.2 meewerken aan een 
opdracht geldt ook voor hen de verplichting tot geheimhouding. 
4.4 a. Opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijn 
opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en 
ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de 
daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is. 
b. De wijze waarop de werkzaamheden worden verricht en de 
administratie van de werkzaamheden dienen, met inachtneming 
van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te 
voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en 
verantwoordelijkheden van de opdrachtgever. 
c. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald 
(financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet 
gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt 
bereikt. 
 
Artikel 5 Tarief 
5.1 Het tarief van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de 
uitkomst van de verleende opdracht. 
5.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch 
voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een 
wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het 
overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij 
opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken 
hebben gemaakt. 
5.3 Het tarief van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met 
voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per 
maand of indien opdrachtnemer hiertoe besluit na volbrenging 
van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, 
tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere 
afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan 
opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting 
afzonderlijk in rekening gebracht. 
 
Artikel 6 Betaling 
6.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of 
schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen 
termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na 
factuurdatum. 
6.2 Indien opdrachtgever niet binnen de onder 6.1 genoemde 
termijn heeft betaald, dan is hij over het alsdan verschuldigde 
bedrag vanaf het moment dat het verzuim is ingetreden aan 
opdrachtnemer een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij 
de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente 
verschuldigd is, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle 
maand dient te worden gerekend. 
6.3 Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft 
plaatsgevonden dan kan opdrachtnemer rechtsmaatregelen 
nemen strekkende tot verkrijging van betaling. Opdrachtgever is 
in dat geval gehouden tot betaling van de door opdrachtnemer te 
maken buitengerechtelijke incassokosten, welke worden 
vastgesteld volgens het Besluit vergoeding voor 
buitengerechtelijke kosten. 
6.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van 
opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe 
aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever 
te verlangen, dat deze onverwijld (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. 
6.5 Iedere betaling door de opdrachtgever strekt primair ter 
voldoening van de verschuldigde rente, alsmede de door 
opdrachtnemer gemaakte invorderingskosten en worden in 
mindering gebracht op de oudste openstaande facturen. 
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Artikel 7 Reclames 
7.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden 
en/of het factuurbedrag dienen binnen 30 dagen na de 
verzenddatum van de stukken of informatie waarover 
opdrachtgever reclameert, aan opdrachtnemer schriftelijk 
kenbaar worden gemaakt. 
7.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de 
betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 
7.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft 
opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening 
gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten 
van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk 
niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar 
evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaalde tarief. 
 
Artikel 8 Leveringstermijn 
8.1 Is opdrachtgever een uitbetaling verschuldigd of dient hij voor 
de uitvoering benodigde informatie en/of stukken ter beschikking 
te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden 
dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling is 
ontvangen respectievelijk de informatie en/of stukken geheel ter 
beschikking zijn gesteld. 
8.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn 
afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien 
dit uitdrukkelijk is overeengekomen. 
8.3 De overeenkomst kan, tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is 
door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden 
ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of 
niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de 
overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde 
redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 
265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
Artikel 9 Aansprakelijkheid 
9.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen 
verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van 
hem kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt 
doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie 
heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daarvoor ontstane 
schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat 
hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij 
zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de aansprakelijkheid 
beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de 
factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een 
maximum van € 5.000, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer 
sprake is van opzet of grove nalatigheid. 
9.2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe 
schade. 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 de 
schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke 
kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer 
aam de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze 
aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en de redelijke 
kosten gemakt ter voorkoming van schade, voor zover de 
opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een 
beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene 
voorwaarden. 
9.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, 
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen en schade door berdrijfsstagnatie. 
9.4 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 of nalaten zijnerzijds 
dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van 
opdrachtnemer. 

9.5 Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt uiterlijk 3 
maanden na de beëindiging van de opdracht of dagtekening van 
de laatste factuur inzake de opdracht. 
 
Artikel 10 Overmacht 
10.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige 
verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd 
wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan 
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het 
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
10.2 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht 
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. 
 
Artikel 11 Annuleringen 
11.1 Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk 
annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte 
zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en 
afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de 
overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de 
opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
11.2 Indien er voor de uitvoering van een opdracht reserveringen 
bij derden zijn gedaan waarvan de opdrachtgever op de hoogte is 
gesteld, dan is de opdrachtgever bij annulering van de reservering 
aansprakelijk voor de eventuele annuleringskosten, mits en voor 
zover deze doorberekend worden door de derde. 
 
Artikel 12 Intellectueel eigendom 
12.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met 
betrekking tot producten van de geest, welke hij gebruikt of heeft 
gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van 
opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. 
12.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, 
waaronder mede begrepen modellen, werkvormen, it-
toepassingen, computerprogramma's, systeemontwerpen, 
werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten van 
opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin van het woord, 
zonder toestemming van opdrachtnemer, al dan niet met 
inschakeling van derden te verveelvoudigen en/of te openbaren. 
12.3 Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van 
een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor 
andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen 
vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van 
derden wordt gebruikt. 
 
Artikel 13 Recht van terughouding 
Opdrachtgever machtigt door het verstrekken van een opdracht 
opdrachtnemer onherroepelijk tot het terughouden van het 
ontwikkelde materiaal totdat opdrachtgever de prijs voor de 
verrichte diensten volledig heeft betaald. 
 
Artikel 14 Toepasselijk recht 
14.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van 
toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 
14.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij 
zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling 
overleg te beslechten. 
 
Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden 
15.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel Noord Nederland onder nummer 01172591. 
15.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. 
de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de 
overeenkomst. 
 


