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Toepassing
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
”jesse!cc” hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld
is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene
voorwaarden.
Aanbiedingen en aanvaarding
Alle aanbiedingen in de vorm van een offerte of een contract, zijn 21 dagen geldig.
Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder
begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld.
Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop opdrachtnemer
zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde aanbieding, dan is opdrachtnemer
bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de
prijzen aan te passen.
De overeenkomst (aanvaarding van aanbieding) tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever
wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij in de aanbieding anders aangegeven.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in
onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Door een wijziging van de
overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder
begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen
hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Uitvoering
Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende
stand der wetenschap.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is
uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De
toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Medewerking opdrachtgever
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of faciliteiten, waarvan
Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig
aan Opdrachtnemer (of aan derden namens opdrachtnemer) worden verstrekt.
Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle
schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en
deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de
overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds
tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit
hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.

De Opdrachtnemer is gerechtigd geleverde diensten ten tijde van overmacht separaat te
factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlijke overeenkomst.

artikel 8
1.

Betaling en incassokosten
Betaling dient steeds te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders
door Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van de Opdrachtgever.
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Ontbinding
Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke
verklaring van de daartoe gerechtigden. Alvorens opdrachtgever een schriftelijke
ontbindingsverklaring tot Opdrachtnemer richt, zal hij te allen tijde eerst Opdrachtnemer
schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen
na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever
nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
Indien Opdrachtnemer met ontbinding wordt geconfronteerd, zonder dat er sprake is van verzuim
van haar zijde, heeft Opdrachtnemer steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade
zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en
aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak
maken op ongedaanmaking van reeds door Opdrachtnemer verrichte prestaties en heeft
Opdrachtnemer onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor
hem uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende
overeenkomst voortvloeit dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de
opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen (in
geval van faillissement e.d.), is Opdrachtnemer gerechtigd om, na een schriftelijke
ingebrekestelling, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze geheel of ten
dele te ontbinden.
Overmacht
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.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer
niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer
of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te
beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert,
intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade
aan de andere partij.

Aansprakelijkheid
Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens.
Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot een maal de factuurwaarde van de opdracht of
in geval van een opdracht langer dan 3 maanden de factuurwaarde van de zes maanden
voorafgaand aan moment van aansprakelijk stellen, althans tot dat gedeelte van de opdracht
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
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 schade in
de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze
aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is
nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade
te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende
ondergeschikten.
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Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan
andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door
derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel
buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval
verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te
gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan,
komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
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Intellectuele eigendom
Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van
de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de
door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere
doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de
Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering
van de opdracht en in het resultaat zijn opgenomen zijn en blijven eigendom van
Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan daarom alleen geschieden na verkregen schriftelijke
toestemming van Opdrachtnemer.
Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven projectmateriaal, rapporten, voorstellen
en nadere stukken die voortkomen uit de opdracht berust bij Opdrachtnemer tenzij een andere
auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven.
Als Opdrachtgever tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord
ter beschikking stelt voor de opdracht, dan neemt Opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid
en aansprakelijkheid op zich dat door de uitvoering van de opdracht geen intellectueel
eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden.
Opdrachtgever zal Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

2.
artikel 6
1.

geldig vanaf mei 2011

3.
4.

Artikel 12
1.
2.
3.

artikel 13
1.
2.
3.

4.

Vertrouwelijkheid
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijke als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie en alle andere informatie, die redelijkerwijs als
vertrouwelijk beschouwd kan worden.
Daarnaast zal Opdrachtnemer eventuele rapporten, verslagen (inclusief die door Opdrachtnemer
zelf zijn geschreven) betreffende (de organisatie van) de Opdrachtgever niet ter inzage geven
aan derden, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.
Slotbepalingen
Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van
toepassing.
De algemene voorwaarden kunnen door opdrachtnemer gewijzigd worden. Eventuele wijziging
van algemene voorwaarden is niet van toepassing op reeds lopende opdrachten, tenzij partijen
anders overeenkomen.
De wijzigingen treden op het aangekondigde tijdstip in werking.
Er sprake van een geschil indien een van de partijen dat stelt. Een onafhankelijke partij zal in
deze bemiddelen, indien beide partijen er niet gezamenlijk uitkomen, dan wel tot ontbinding van
de overeenkomst komen. Primair zullen de partijen zich tot het uiterste inspannen een geschil in
onderling overleg te beslechten.

