Algemene voorwaarden SPECTRUM partner met elan.

1.

Definities
Opdrachtnemer : SPECTRUM partner met elan., gevestigd op Zeelandsingel 40, 6845 BH
Arnhem
Opdrachtgever : De wederpartij van opdrachtnemer als bedoeld in artikel 3.3.
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Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden,
offertes en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgevers, respectievelijk
hun rechtsopvolgers.
Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepa ssing op al
degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn in het kader van uitvoering van de
opdracht, waaronder begrepen directie en medewerkers van Opdrachtnemer en betrokken
derden.
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Grondslag voor offertes en totstandkoming overeenkomst
Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is
verstrekt. Daarbij gaat Opdrachtnemer van uit dat Opdrachtgever alle essentiële
informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
Een offerte vervalt 3 (drie) maanden na de dag waarop de offerte door Opdrachtnemer
aan Opdrachtgever is verstrekt, of op de datum die in de offerte is vermeld.
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en
Opdrachtgever ondertekende offerte door Opdrachtnemer retour is ontvangen, tenzij
partijen mondeling anders zijn overeengekomen.
Gegevens en informatie
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en tijdigheid van
de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte informatie en documenten, ook
indien deze via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard
van de opdracht anders voortvloeit.
Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren over feiten en
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen
zijn.
Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het
moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen
heeft voldaan. De hiermee gemoeide extra kosten, extra uren en overige schade voor
Opdrachtnemer komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Opdrachtuitvoering
De uitvoering van de opdracht zal, tenzij anders (mondeling) overeengekomen, starten na
ontvangst van een getekende offerte.
Opdrachtnemer bepaalt door welke medewerker(s) de opdracht wordt uitgevoerd, met
inachtneming van door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen.
Opdrachtnemer kan tussentijds in overleg met Opdrachtgever een and ere medewerker
aanwijzen of de samenstelling van het adviseursteam wijzigen, indien zij meent dat dit
voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Uitgangspunt hierbij is dat de wijziging
de continuïteit van de uitvoering van de opdracht niet nadelig zal beïnvloeden.
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door Opdrachtgever of
door Opdrachtnemer geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
Opdrachtgever zal – indien van toepassing - zorg dragen voor tijdige terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie, die bij de werkzaamheden van
Opdrachtnemer betrokken (zullen) zijn. Eveneens zal Opdrachtgever indien de
werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever, dan wel een door Opdrachtgever
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aangewezen locatie, worden uitgevoerd kosteloos zorg dragen voor werkplek (ken) met
door Opdrachtnemer in redelijkheid gewenste voorzieningen.
Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en overeenkomstig de van haar
te verwachten expertise en deskundigheid uitvoeren en zich inspannen om de
overeengekomen resultaten en/of doelstellingen te behalen.
Opdrachtnemer kan niet worden afgerekend op het niet nakomen van afspraken en
verplichtingen van samenwerkingspartners. Ook maatschappelijke factoren die het bereiken
van de beoogde doelstellingen belemmeren, kunnen nimmer aan Opdrachtnemer worden
toegerekend.
Noch Opdrachtgever, noch Opdrachtnemer zal tijdens de uitvoering van de opdracht en
binnen één jaar na de beëindiging van de opdracht personeel van de we derpartij in dienst
nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, tenzi j zulks in overleg
met de wederpartij geschiedt.
Opdrachtnemer wordt door Opdrachtgever uitgenodigd bij de behandeling of besprekingen
van uitgebrachte rapportages in de bestuurlijke organen en overlegorganen (zoals
medezeggenschaps- en ondernemingsraden) aan wie of waarover de rapportage is
uitgebracht.
Honorarium
In het offertebedrag zijn, naast de uren die geraamd worden voor het te geven advies,
inbegrepen de uren die gemaakt worden voor het geven van trainingen en het verzorgen
van conferenties, tenzij anders in de offerte vermeld. Reiskosten worden apart in rekening
gebracht.
Een tussentijdse stijging van het niveau van de lonen en kosten ontstaan d oor wijzigingen
van overheidswege, die Opdrachtnemer noodzaken tot aanpassen van de tarieven of
andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.
Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Indien een vrijstelling voor de BTW van
toepassing is, wordt deze specifiek benoemd.
Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek,
korting of verrekening in Nederlandse valuta door storting of overmaking op de op de
factuur aangegeven bankrekening. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het
verschuldigde op de bankrekening van Opdrachtnemer.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van
Opdrachtgever niet op.
Bij kortdurende projecten (< 4 weken) en/of opdrachten tot € 2.500 wordt binnen vier
weken na afronding van het project een declaratie verstrekt, tenzij partijen hierover een
afwijkende afspraak hebben gemaakt.
De overige projecten worden in termijnen gedeclareerd. Deze zijn als volg t opgebouwd.
Termijn 1
vooraf
25%
Termijn 2
halverwege
50%
Termijn 3
achteraf
25%
Voor elke termijn wordt een factuur verstuurd.
Indien Opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening
te brengen.
Indien Opdrachtgever, handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, niet binnen de in
het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van
alle door Opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten, ook voorzover deze
kosten de eventuele rechterlijke proceskostenvergoeding overtreffen, tenzij Opdrachtnemer
als verliezende partij in de kosten is veroordeeld.
Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever zijn alle Opdrachtgevers,
voor zover de opdracht ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers is uitgevoerd,
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, verschuldigde rente en
kosten.
Bij overschrijding van de betalingstermijn kan de uitvoering van de opdracht worden
opgeschort door Opdrachtnemer.
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Indien Opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de factuur van
Opdrachtnemer, zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van de controle
komen voor rekening van Opdrachtgever.
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Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
Opdrachtgever aanvaardt dat tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien
partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of
daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
Indien een tussentijdse wijziging leidt tot een wijziging van het honorarium, zal
Opdrachtnemer dit onmiddellijk melden aan Opdrachtgever. Indien een tussentijdse wijziging leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever worden
bevestigd.
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Tussentijdse aanpassing of beëindiging van de opdracht
Indien een van de partijen van mening is dat de werkzaam heden niet (kunnen) worden
uitgevoerd conform de offerte of overeenkomst, zal overleg tussen partijen moeten
plaatsvinden over eventuele tussentijdse aanpassing of beëindiging van de overeenkomst.
Wordt de overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever tuss entijds beëindigd dan is
Opdrachtnemer gerechtigd het bedrag dat verschuldigd is voor de uitvoering van de over eenkomst in redelijkheid geheel of gedeeltelijk te vorderen van Opdrachtgever.
Opdrachtnemer kan van haar bevoegdheid tot voortijdige beëin diging slechts gebruik
maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken
of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden
gevergd.
Opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan
toe verrichte werkzaamheden. Onder voorbehoud worden de voorlopige resultaten van het
tot dan toe verrichte werk ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever. Eventuele extra
kosten zullen hiervoor in rekening worden gebracht.
Intellectuele eigendom
Rapportages, modellen, technieken, instrumenten, software, cursus- en trainingsmaterialen die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of
onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Opdrachtnemer.
Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen toestemming van Opdrachtnemer.
Opdrachtgever heeft wel het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in eigen
organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het voorgaande is ook
van toepassing bij tussentijdse beëindiging van de opdracht.
Vertrouwelijkheid
Opdrachtnemer mag informatie en gegevens van Opdrachtgever die haar door de
uitvoering van de overeenkomst ter kennis zijn gekomen gebruiken voor verspreiding,
tenzij deze informatie en gegevens vertrouwelijk zijn.
Opdrachtgever zal zonder toestemming van Opdrachtnemer aan derden geen
mededelingen doen over de inhoud van de gebruikte methodieken.
Aansprakelijkheid en vrijwaring
Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in
de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen
van de zorgvuldigheid, expertise en deskundigheid waarop bij het uitvoeren van de
opdracht mag worden gerekend.
De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door deze tekortkomingen wordt beperkt tot
het gedeclareerde bedrag voor de betreffende werkzaamheden tot dan toe.
Bij opdrachten met een doorlooptijd langer dan een halfjaar, geldt een verdere beperking van
de in 12.2 genoemde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes
maanden.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrij fs-,
indirecte of gevolgschade.
Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor
alle aanspraken van derden voor schade die voortvloeien uit of verband houden met de
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werkzaamheden van Opdrachtnemer, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg
zijn van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
Een eventuele vordering tot vergoeding van schade dient binnen één jaar na het ontdekken
van de schade of nadat de schade redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden, bij
Opdrachtnemer te zijn ingediend.
Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en offertes van Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing.
Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die
verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voorgelegd
aan de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtnemer gevestigd is.
In afwijking van het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een
andere wijze van geschillenbeslechting.
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