Algemene voorwaarden van follon.nl B.V.
Gedeponeerd bij de KvK Amsterdam en van toepassing op opdrachten aan: follon.nl B.V., gevestigd te
Amsterdam, Jesse Owenshof 66, 1034 WT. KvK Amsterdam 53365968, hierna te noemen opdrachtnemer.
De volgende handelsnamen zijn geregistreerd onder follon.nl BV: Follon & Partners | follon.nl B.V. | follon.nl

1.

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1

Opdrachtgever/afnemer: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven
tot het verrichten van werkzaamheden.

1.2

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht
is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde, verband houdende met de opdracht, worden verricht
dan wel behoren te worden verricht, één en ander in de
ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de
werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

2.

Toepasselijkheid

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen van opdrachtnemer en op alle overeenkomsten voor de levering van goederen en/of diensten
tussen opdrachtnemer en opdrachtgever (hierna: “overeenkomst”), behoudens wijzigingen in deze voorwaarden
welke door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk
dienen te worden bevestigd.

2.2

Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of
andere algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt
uitgesloten.

2.3

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden
nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen
van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3.

Aanvang en duur van de overeenkomst

3.1

Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend,
tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is
aangegeven.

3.2

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de
door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende
opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang de bevestiging niet retour is ontvangen,
behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de capaciteit
elders in te zetten. De in voorgaande zin opgenomen
regel geldt eveneens voor wijzigingen in overeenkomsten.
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3.3

De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde
tijd. In de opdrachtbevestiging zal worden vastgelegd op
welk moment en voor welke duur de overeenkomst wordt
aangegaan. In de opdrachtbevestiging zal tevens worden
vastgelegd, waar en op welke tijdstippen de werkzaamheden zullen worden verricht.

3.4

In de opdrachtbevestiging wordt de verantwoordelijkheid
van de uitvoering van de werkzaamheden nader geregeld.

3.5

Indien opdrachtgever een doorlopende opdracht, uiteenvallend in meerdere, al dan niet regelmatig terugkerende
(deel)opdrachten annuleert, is deze schadeplichtig en
zal dan100% van de overeengekomen prijs vergoeden.
Annulering is slechts toegestaan tot 4 weken voor de
ingangsdatum van de werkzaamheden in verband met de
opdracht, mits de opdrachtgever alsdan 50% van de overeengekomen prijs voldoet.

4.

Wijzigingen

4.1

Als bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat de feitelijke
omstandigheden een behoorlijke uitvoering belemmeren
of dat een wijziging of uitbreiding van de te verrichten
werkzaamheden nodig is of hierom verzocht wordt, zullen
partijen in onderling overleg de oorspronkelijke overeenkomst op de relevante onderdelen wijzigen en dienaangaande nieuwe prijsafspraken maken, met dien verstande
dat artikel 3 onverminderd van kracht blijft en de nieuw
overeen te komen prijzen en tarieven en nimmer lager
zullen zijn dan de oorspronkelijk overeengekomen prijzen
en tarieven.

4.2

Van meerwerk is ook sprake indien de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

4.3

Indien er sprake is van een toename van het aantal te
declareren uren uitgevoerd door opdrachtnemer in verband met de opdracht met een percentage van maximaal
15% van het overeengekomen aantal te declareren uren,
is er geen sprake van een situatie in de zin van artikel
4.1. De binnen voornoemd percentage gemaakte meeruren worden dan conform in de overeenkomst en artikel
6 door opdrachtnemer bij de opdrachtgever in rekening
gebracht.
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5.

Honorarium en onkosten

7.

Zekerheid

5.1

Alle prijzen en tarieven zijn in Euro en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

7.1

5.2

Prijzen en tarieven gelden voor de aangeboden of overeengekomen goederen en/of diensten. Indien opdrachtgever op diens verzoek meer of andere goederen en/of
diensten worden geleverd, worden deze door opdrachtgever vergoed overeenkomstig de dan geldende prijzen en
tarieven van opdrachtnemer.

5.3

Het honorarium van opdrachtnemer, zonodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde
derden, wordt per maand 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.

Opdrachtnemer is zowel voor als tijdens de uitvoering van
de overeenkomst gerechtigd van opdrachtgever zekerheid
als in het bancair verkeer gebruikelijk en genoegzaam
geoordeeld, zoals bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie ten bedrage van zowel verschuldigde kosten als
nog te verwachte kosten voor de tijdige nakoming van
zijn betalingsverplichtingen en/of vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de
overeenkomst totdat voornoemde zekerheid en/of vooruitbetaling is ontvangen.

7.2

5.4

Opdrachtnemer is gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie
maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen,
tenzij partijen in de overeenkomst uitdrukkelijk anders
zijn overeengekomen.

Voorwaarde voor het aangaan van een overeenkomst met
een opdrachtgever is voor opdrachtnemer de kredietwaardigheid van de opdrachtgever. Zo haar op welke wijze
dan ook omstandigheden bekend worden die twijfel wekken aan de kredietwaardigheid van een opdrachtgever
heeft opdrachtnemer het recht direct haar werkzaamheden te staken dan wel zekerheidstellingen voor betalingen te vorderen.

8.

Vertrouwelijkheid

8.1

Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer is verplicht tegenover een ieder geheimhouding te betrachten omtrent
al hetgeen te zijner kennis komt over de ander danwel
over aan de ander gelieerde derden, waarvan hij weet of
redelijkerwijze moet begrijpen, dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Dit geldt zowel voor de duur van de overeenkomst, alsmede na beëindiging. Indien een der partijen
in welke vorm dan ook deze bepaling niet nakomt, zal
hij onmiddellijk en zonder dat nadere ingebrekestelling
nodig is een bedrag van 10.000 EUR verschuldigd zijn
aan de andere partij, onverminderd het recht op volledige
schadevergoeding van de benadeelde partij.

5.5

Onkosten die door opdrachtnemer worden gemaakt op
verzoek van opdrachtgever komen geheel voor diens
rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.

Betaling

6.1

Alle facturen zullen door opdrachtgever binnen veertien
dagen na factuurdatum worden betaald, zonder aftrek,
korting of schuldverrekening. Betaling dient te geschieden in Euro, door middel van overmaking ten gunste van
een door opdrachtnemer aan te wijzen bank- of girorekening.

6.2

Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande bedrag
de wettelijke rente op maandbasis verschuldigd. Tevens
is opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van
alle eventuele buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van deze vordering.
Indien opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang
op te schorten, zulks onverminderd haar overige rechten.

6.3

Indien opdrachtgever de inhoud van een door opdrachtnemer gestuurde factuur betwist, dient hij opdrachtnemer daarvan uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst
van de factuur schriftelijk op de hoogte te stellen en deze
betwisting gedocumenteerd te motiveren. Partijen zullen
zo spoedig mogelijk in overleg treden ten aanzien van het
betwiste deel van de factuur. Indien wordt vastgesteld dat
de betwisting niet gerechtvaardigd is, is opdrachtgever
gehouden onmiddellijk het betwiste deel te betalen aan
opdrachtnemer, inclusief de wettelijke rente op maandbasis vanaf het moment van verstrijken van de oorspronkelijke betalingstermijn van de factuur en alle eventuele
(buiten-) gerechtelijke kosten, verbandhoudend met de
inning van de vordering.
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9.

Intellectueel eigendom

9.1

Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op
door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen,
tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking
hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer
daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op
aanvraag van opdrachtgever.

9.2

De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder
schriftelijke toestemming van opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan
voor intern gebruik bij opdrachtgever, noch aan derden
worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden
gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan
voor het doel, waarvoor ze door opdrachtnemer verstrekt
zijn.

9.3

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor inbreuken
op intellectuele eigendomsrechten van derden.
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10. Uitvoering van de werkzaamheden
10.1 Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit op basis van
een inspanningsverplichting.
10.2 Opdrachtgever zal opdrachtnemer steeds tijdig en kosteloos alle voor de adequate uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens, materialen,
inlichtingen en faciliteiten verschaffen en alle medewerking verlenen. Opdrachtgever zal zich binnen de daartoe
overeengekomen termijn uitlaten omtrent enige aangelegenheid, verbandhoudende met de voortgang van de
opgedragen werkzaamheden onder deze bepalingen die
haar door opdrachtnemer ter goedkeuring of beslissing is
voorgelegd. Indien opdrachtgever niet aan haar verplichtingen voldoet verliezen de toezeggingen van opdrachtnemer omtrent de verwachte duur en de verwachte kosten
iedere geldigheid en heeft opdrachtnemer, onverminderd
haar overige rechten, het recht om de daardoor ontstane
kosten volgens haar gebruikelijke prijzen en tarieven bij
opdrachtgever in rekening te brengen.
10.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook in dien deze
van derden afkomstig zijn.
10.4 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke
personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch
neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte
wensen zoveel mogelijk in acht.
10.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing
in zijn organisatie van de door opdrachtnemer geleverde
materialen of diensten alsmede voor het opstellen en uitvoeren van adequate controle- en beveiligingsprocedures
en een adequaat systeembeheer.
10.6 Indien is overeengekomen dat opdrachtgever programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter
beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor
het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

11. Leveringstermijnen en belemmeringen bij de
uitvoering van de opdracht
11.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat
omstandigheden een behoorlijke uitvoering belemmeren
of dreigen te belemmeren dan wel bij een van de partijen
gerede twijfel rijst aan het in redelijkheid te verwachten
kwalitatieve resultaat binnen het overeengekomen honorarium en doorlooptijd, is deze partij verplicht wederpartij
hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
11.2 Indien het in lid 1 gestelde van toepassing is zal overleg
plaatsvinden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Indien het resultaat van het overleg wijzigingen in de
oorspronkelijke overeenkomst inhoudt, dienen deze door
beide partijen schriftelijk te worden bevestigd.
11.3 Alle door opdrachtnemer genoemde (leverings)termijnen
zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het doen van de aanbieding of het aangaan
van de overeenkomst aan opdrachtnemer bekend waren
en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De
enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt opdrachtnemer niet in verzuim. Indien over-
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schrijding van enige termijn dreigt, zullen opdrachtnemer
en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

12. Beëindiging
12.1 De overeenkomst duurt voort tot voltooiing van de opgedragen werkzaamheden of heeft de looptijd zoals gespecificeerd in de overeenkomst.
12.2 Iedere partij kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk beëindigen indien de andere partij -al dan
niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend,
ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd welke aanvraag niet binnen zeven dagen wordt
ingetrokken, indien de andere partij zelf zijn faillissement
aanvraagt, of indien zijn onderneming wordt geliquideerd
of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of
samenvoeging van ondernemingen.
12.3 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding
reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft
ontvangen, heeft opdrachtgever ten aanzien van deze
prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen recht op ongedaanmaking, tenzij opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering
van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven
met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde
onverminderd verschuldigd en worden op het moment
van de ontbinding direct opeisbaar. Indien opdrachtnemer
redelijkerwijze kan aannemen dat er sprake is van dreigende niet-nakoming door opdrachtgever van haar betalingsverplichtingen heeft opdrachtnemer het recht haar
verplichtingen op te schorten en nadere eisen te stellen
tot zekerheid van de aan haar te verrichten betalingen.
12.4 Indien opdrachtgever de overeenkomst ontbindt, is deze
schadeplichtig en zal dan100% van de overeengekomen
prijs vergoeden, tenzij opdrachtnemer ten aanzien van die
prestaties in verzuim is.

13. Aansprakelijkheid
13.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen
tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding
alleen in aanmerking komt die schade, waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien
de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had
behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen
in acht worden genomen.
13.1a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke
oorzaak ook ontstaan.
13.1b Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden.
13.1c De door opdrachtnemer te vergoeden schade zal
gematigd worden, indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de
door opdrachtgever geleden schade.
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13.1d De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wordt beperkt tot maximaal de opdrachtsom, met een maximum
van eenmaal het jaarhonorarium.
13.1e Indien de assuradeur van opdrachtnemer om welke
reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.
13.2 Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen
stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband
houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de
uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer,
is deze nimmer aansprakelijk.

14. Overmacht
14.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige
verplichting of schadeloosstelling indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht
wordt verstaan iedere al of niet voorziene ontwikkeling,
ten gevolge waarvan de gehele of gedeeltelijke nakoming
van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet
kan worden verlangd. Onder overmacht wordt mede verstaan ziekte van opdrachtnemer of een tekortkoming van
toeleveranciers van opdrachtnemer.
14.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig dagen
heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst door een schriftelijke kennisgeving te beëindigen
onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is.

15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op deze algemene voorwaarden, de aanbiedingen en
overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
15.2 De geschillen welke tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan in verband met een aanbieding
of overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere
overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn,
zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde
Nederlandse rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft.
15.3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever
en opdrachtnemer bevoegd overeen te komen om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.
15.4 Een geschil is aanwezig indien een van beide partijen dit
stelt.
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