ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities
In

1.2

deze

Algemene

danwel het doen van enige bestelling bij Het

Contractenkabinet gevestigd aan de IJzertijd 41,

Contractenkabinet houdt in dat de inhoud en

4906LD te Oosterhout, KvK 65284992, wordt

toepasselijkheid

verstaan onder:

voorwaarden zijn aanvaard.

voorwaarden:

deze

van

Het accepteren van een aanbieding of offerte

Het

Algemene

Voorwaarden

Algemene

voorwaarden, welke Algemene voorwaarden zijn in

van

deze

algemene

Artikel 2. Diensten
2.1 Het Contractenkabinet levert diverse juridische

de zin van art. 6:231 sub a BW.

dienstverlening zoals maar niet gelimiteerd tot

Dienst: elk werk, overeenkomst, maatwerk, juridisch

juridisch advies, maatwerk overeenkomsten,

advies, documentatie, producten en/of resultaten

standaard

geleverd door Het Contractenkabinet.

incassowerkzaamheden.

Levering: het moment waarop de Dienst door Het

2.2 Alle

overeenkomsten

Diensten

of

informatie

en

verstrekt

of

Contractenkabinet is geleverd of ter beschikking

beschikbaar

gesteld

Contractenkabinet geven geen garantie of

aan

Opdrachtgever.

gesteld

door

Het

Het Contractenkabinet: de onderneming, welke in

rechten

opdracht van de Opdrachtgever werkzaamheden

Contractenkabinet

verricht.

inspanning betrachten bij het leveren van de

Opdrachtgever: elke rechtspersoon of natuurlijk

Diensten.

persoon welke een opdracht geeft, informatie

2.3 Ten

aan

behoeve

Opdrachtgever.
zal

van

alle

de

Het

mogelijke

Dienst

draagt

aanvraagt of een offerte van Het Contractenkabinet

Opdrachtgever aan Het Contractenkabinet alle

accepteert.

benodigde

Overeenkomst:

alle

afspraken

schriftelijk

of

mondeling overeen gekomen tussen Opdrachtgever
en Het Contractenkabinet. Een geaccepteerde
offerte

kan

dienen

als

informatie

en

gegevens

aan.

Opdrachtgever garandeert en controleert de
juistheid van gegevens.
2.4 Het Contractenkabinet voert de Dienst naar

Overeenkomst.

beste weten en met de grootste zorg uit. Het

Partij: Opdrachtgever of Het Contractenkabinet

gebruik van de Diensten of informatie is voor

afzonderlijk aangeduid.

eigen rekening en risico van Opdrachtgever.

Partijen: Opdrachtgever of Het Contractenkabinet

Het Contractenkabinet is niet aansprakelijk

gezamenlijk aangeduid.

voor enige gevolgen ontstaan door het gebruik
van de verstrekte informatie.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en
enige

vorm

van

Overeenkomsten

Artikel 3. Offertes

zijn

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Het

uitsluitend deze Algemene voorwaarden van

Contractenkabinet zijn vrijblijvend en vervallen

Het

binnen

Contractenkabinet

van

toepassing.

30

dagen.

Het

Contractenkabinet

Algemene voorwaarden van Opdrachtgever of

behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de

anderen zijn expliciet uitgesloten.

prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer
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dat op grond van (wettelijke) voorschriften

rente, vermeerderd met 2%, in rekening te

noodzakelijk is.

brengen bij Opdrachtgever.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand na aanvang
van

de

werkzaamheden

van

Het

4.5 Indien Opdrachtgever nalaat om binnen de
gestelde

betalingstermijn

de

factuur

te

Contractenkabinet. Het Contractenkabinet start

voldoen, is Het Contractenkabinet gerechtigd

met werkzaamheden indien een Offerte is

om

geaccepteerd of op andere manier opdracht is

Overeenkomst of enige andere Overeenkomst

gegeven tot het verrichten van Diensten.

met

3.3 Opdrachtgever is de overeengekomen prijzen
en

vergoedingen

verschuldigd

indien

is

aangevangen met de werkzaamheden.

werkzaamheden

voor

Opdrachtgever,

Overeenkomst

de

ongeacht

samenhangt

betreffende
of

deze

met

de

openstaande factuur, op te schorten. Enige
opschorting ontslaat Opdrachtgever niet van
haar betalingsverplichting.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.6 Indien

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden

aannemelijk

Contractenkabinet

is

dat

hogere

de

kosten

Het
heeft

producten en diensten zijn in euro’s, exclusief

gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke

BTW en andere eventuele belastingen of

redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook

heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk

deze

overeengekomen.

vergoeding

4.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig
dagen

na

factuurdatum

betalingstermijn

welke

op

danwel
de

gespecificeerd, tenzij Partijen

factuur

een

kosten

en/of

door

dit

de

meerwerk

voor

Opdrachtgever

in

aanmerking. Meerwerk zal worden verricht in
overeenstemming met Opdrachtgever.

is

een andere

betalingstermijn zijn overeengekomen.

Artikel 5. Levering
5.1 De eventueel door Het Contractenkabinet

4.3 De Opdrachtgever verricht de aan de Het

opgegeven levertijden zijn indicatief tenzij

Contractenkabinet verschuldigde betalingen

anders overeengekomen tussen Partijen.

zonder verrekening van enige openstaande of

5.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft

betwiste facturen in relatie tot een andere

Opdrachtgever

geen

Dienst geleverd door Het Contractenkabinet,

schadevergoeding

danwel

tenzij anders overeengekomen tussen Partijen.

Levering

4.4 Indien

Het

Contractenkabinet

het

te

Overeenkomst

annuleren
te

recht
het

recht

danwel

annuleren,

tenzij

op
de
de
de

verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.2

overschrijding van de leveringstermijn zodanig

bedoelde termijn heeft ontvangen, is de

is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd

Opdrachtgever in verzuim zonder dat hiervoor

dat de Overeenkomst in stand blijft.

een schriftelijke ingebrekestelling is vereist.
Indien

verzuim

ingetreden

Opdrachtgever een derde partij inschakelen.

discretionaire

Het Contractenkabinet selecteert een derde

bevoegdheid om incassokosten en wettelijke

partij met grote zorgvuldigheid. Indien de

een

heeft

5.3 Het Contractenkabinet kan in opdracht van

Het

Contractenkabinet

is

Dienst geleverd door een derde partij niet aan
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verwachtingen van Opdrachtgever voldoet of

Indien Opdrachtgever van mening is dat de

de Dienst kennelijke onjuistheden bevat welke

Dienst

te wijten zijn aan toeleverancier of derde partij,

beantwoordt, dient Opdrachtgever de Het

is Het Contractenkabinet hiervoor onder geen

Contractenkabinet

beding aansprakelijk.

schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te

5.4 Situaties als omschreven in artikel 5.3 geven

niet

aan

de

Overeenkomst

hiervan

onverwijld

stellen.

Opdrachtgever geen recht om de betaling aan
Het Contractenkabinet op te schorten. Het

Artikel 8. Overmacht

Contractenkabinet

8.1 Onverminderd de aan Het Contractenkabinet

zal

als

tussenpersoon

optreden en zich inspannen om eventuele

toekomende

fouten

Contractenkabinet in geval van overmacht het

welke

te

wijten

zijn

aan

een

toeleverancier of derde partij op te lossen.

rechten,

heeft

Het

recht om de uitvoering van de Dienst geheel of
gedeeltelijk

op

te

schorten,

danwel

de

Artikel 6. Intellectueel eigendom

Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst

6.1 Het intellectueel eigendom rustende op enige

te ontbinden zonder dat Het Contractenkabinet

Diensten berust bij Het Contractenkabinet.

gehouden

Levering of acceptatie van de Diensten houdt

schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven

op geen enkele wijze overdracht van het

omstandigheden

intellectueel

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou

eigendom

in

tenzij

anders

overeengekomen tussen Partijen.
Partijen

alle

Overeenkomst

verplichtingen

hebben

voldaan.

uit

toestemming

enige

naar

vorm

van

maatstaven

van

van

8.2 Enig beroep op overmacht zal door Het

de

Contractenkabinet schriftelijk en gemotiveerd

Dit

aan Opdrachtgever worden medegedeeld.

gebruiksrecht is niet overdraagbaar zonder
schriftelijke

tot

zijn voor Partijen.

6.2 Opdrachtgever verkrijgt een recht van gebruik
nadat

is

Het

Contractenkabinet.

8.3

Onder

overmacht

wordt

verstaan

iedere

tekortkoming van Het Contractenkabinet welke
niet toerekenbaar is noch toe te wijten is aan

6.3 Indien Opdrachtgever de opdracht voor de

Het Contractenkabinet krachtens de wet,

Dienst voortijdig intrekt, opschort, betaling

rechtshandeling of in het verkeer geldende

uitblijft of op enig andere wijze in gebreke blijft,

opvattingen.

krijgt Opdrachtgever geen recht van gebruik.
Enige Dienst die Het Contractenkabinet heeft

Artikel 9. Aansprakelijkheid

gedeeld met Opdrachtgever blijft eigendom

9.1 Het Contractenkabinet is niet aansprakelijk

van Het Contractenkabinet.

voor

enige

schade

welke

voor

de

Opdrachtgever of voor derden is ontstaan,
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

tenzij er sprake is van grove schuld of opzet

7.1 Opdrachtgever heeft de verplichting om bij

aan de zijde van de Het Contractenkabinet. De

aflevering van de Dienst te onderzoeken of de

aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de

Dienst aan de Overeenkomst beantwoordt.

hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien
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9.2

en voor zover er sprake is van een verzekerde

verklaren

schade, tot de hoogte van de onder de

Natuurlijke Personen heeft ingediend of onder

verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

curatele wordt gesteld;

Aansprakelijkheid

van

Ondernemer

voor

III.

gemiste

besparingen

en

schade

door

bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

de

Wet

Schuldsanering

Geheel of gedeeltelijk beslag op het vermogen

indirecte schade, daaronder begrepen doch
niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst,

van

van de andere Partij wordt gelegd;
IV.

Een Partij haar onderneming staakt, fuseert,
liquideert of overgaat tot overdracht van (een
aanzienlijk deel van) haar onderneming.

Artikel 10. Keuring

Artikel 12. Toepasselijk recht

10.1 Indien de Diensten een resultaat opleveren is

12.1 Op alle Diensten, rechten, verplichtingen en

Opdrachtgever gerechtigd het resultaat na

Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en

levering te keuren.

Het

10.2 Kosten ontstaan door een keuring van de
Dienst

komen

voor

rekening

van

Opdrachtgever.
of

is

uitsluitend

Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij
uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe

10.3 Indien Opdrachtgever de geleverde Diensten
geheel

Contractenkabinet

gedeeltelijk

afgekeurd,

zal

bevoegde rechter in Nederland. Alvorens
partijen een gang naar de rechter maken

Opdrachtgever dit onverwijld doch uiterlijk

zullen

binnen 24 uur na constatering aan Het

ingespannen de kwestie op minnelijke wijze op

Contractenkabinet melden.

te lossen.

10.4 Partijen erkennen dat bij de uitvoering van de
Diensten

op

geen

arbeidsrelatie

enkele

zal

wijze

ontstaan

een

12.3 De

zij

zich

tot

toepasselijkheid

het

uiterste

van

het

hebben

Weens

Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

tussen

12.4 Indien enige of meerdere bepalingen uit deze

Opdrachtgever en Het Contractenkabinet of

algemene voorwaarden onredelijk bezwarend

door Het Contractenkabinet ingezette derden.

zijn of buiten werking zijn gesteld door een
bevoegde

rechter,

blijven

de

overige

Artikel 11. Ontbinding

voorwaarden uit deze algemene voorwaarden

11.1 Partijen kunnen de Overeenkomst per direct

onverlet

I.

van

kracht.

Partijen

zullen

ter

ontbinden indien één of meerdere van de

vervanging van de nietige dan wel vernietigde

volgende gebeurtenissen zich voordoet:

bepalingen een nieuwe bepaling vaststellen,

Een

Partij

haar

Overeenkomst

verplichtingen
na

uit

de

waarbij zoveel mogelijk het doel en de

schriftelijke

strekking van de nietige dan wel vernietigde

ingebrekestelling niet, niet tijdig of niet naar

bepaling in acht worden genomen.

behoren nakomt;
II.

Een Partij surseance van betaling heeft
aangevraagd,

in

staat

van

faillissement

verkeert, een verzoek tot het van toepassing
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