Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Inleiding
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van
toepassing op alle aanbiedingen, offertes en
overeenkomsten van Opdrachtnemer en de
door Opdrachtnemer geaccepteerde
opdrachten en de uitvoering daarvan, zoals
nader overeen te komen in een door partijen
geldende overeenkomst, waarvan deze
voorwaarden een onlosmakelijk onderdeel
uitmaken. Algemene Voorwaarden of
voorwaarden gehanteerd door
Opdrachtgever en/of wederpartij zijn slechts
bindend indien en voor zover deze schriftelijk
door Opdrachtnemer zijn aanvaard.
1.2 Partijen uitsluitend met elkaar wensen te
contracteren op basis van een overeenkomst
van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v.
BW.
1.3 Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een
arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin
van artikel 7:610 e.v. BW.
1.4 Partijen ervoor kiezen om in voorkomende
gevallen de fictieve dienstbetrekking van
thuiswerkers of gelijkgestelden, zoals bedoeld
in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit
Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van
het Besluit aanwijzing gevallen waarin
arbeidsverhouding als dienstbetrekking
wordt beschouwd (Besluit van 24 december
1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te
laten en daartoe deze overeenkomst opstellen
en ondertekenen voordat uitbetaling
plaatsvindt.
Artikel 2. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de
volgende definities gehanteerd:
• Opdrachtnemer: Paul Westmeijer Interim &
Advies.
• Opdracht: de in het kader van een overeenkomst
door Opdrachtnemer te verrichten
werkzaamheden.
• Overeenkomst: de overeenkomst tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer,
bijvoorbeeld in de vorm van een getekende
offerte inclusief deze Algemene Voorwaarden
als onlosmakelijke bijlage.

• Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon
die opdracht heeft gegeven aan Opdrachtnemer
tot het verrichten van werkzaamheden.
• Vergoeding: het totaal van de door de
Opdrachtgever en Opdrachtnemer in de
overeenkomst overeengekomen vergoedingen
voor de te verrichten werkzaamheden.
Deze overeenkomst is gebaseerd op een
overeenkomst die de Belastingdienst d.d. 29
februari 2016 heeft beoordeeld, met nummer
9015550000-06-2. De geel gemarkeerde tekst in die
modelovereenkomst is ongewijzigd overgenomen
in lid 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.4, 3.5 en 11.5.
De overige tekst in deze Algemene Voorwaarden
gaat niet in tegen deze bepalingen.
Artikel 3. Uitvoering opdracht
3.1 Opdrachtnemer accepteert de opdracht en
aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid
voor het op juiste wijze uitvoeren van de
overeengekomen werkzaamheden.
3.2 Opdrachten worden uitgevoerd op basis van
inspanningsverplichting.
3.3 Opdrachtnemer aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor de omschrijving of
de doeltreffendheid van de opgedragen
werkzaamheden.
3.4 Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden
zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor
de uitvoering van de opdracht nodig is,
afstemming met Opdrachtgever plaats in
geval van samenwerking met anderen, zodat
deze optimaal zal verlopen. Indien
noodzakelijk voor de werkzaamheden richt
Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij
Opdrachtgever.
3.5 Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de
overeengekomen werkzaamheden geheel
zelfstandig. Opdrachtnemer verricht de
overeengekomen werkzaamheden naar eigen
inzicht en zonder toezicht of leiding van
Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel
aanwijzingen en instructies geven omtrent het
resultaat van de opdracht.

Algemene Voorwaarden | Paul Westmeijer Interim & Advies | KvK 70588864
1

3.6

Indien Opdrachtnemer door overmacht zijn
verplichtingen, voortkomend uit de
overeenkomst niet kan nakomen, wordt de
betreffende verplichting van
Opdrachtnemer voor de duur van de
overmacht opgeschort. In een dergelijk
geval zal Opdrachtnemer, Opdrachtgever
hiervan zo spoedig mogelijk in kennis
stellen. Onder overmacht wordt hier
verstaan elke van de wil van
Opdrachtnemer onafhankelijke, tijdens de
totstandkoming van de overeenkomst al
dan niet voorzienbare omstandigheid,
waaronder nakoming van de betreffende
verplichting van Opdrachtnemer tijdelijk of
blijvend niet (meer) kan worden verlangd.
Indien de duur van de overmacht langer is
dan 30 dagen, heeft Opdrachtnemer het
recht de overeenkomst geheel of voor wat
betreft de door overmacht getroffen
verplichting te ontbinden door een
schriftelijke kennisgeving aan
Opdrachtgever. In geval van opschorting
en/of ontbinding van (een gedeelte van) de
overeenkomst heeft Opdrachtgever jegens
Opdrachtnemer geen aanspraak op
enigerlei vergoeding dan wel anderszins.

Artikel 4. Veiligheid
4.1 Opdrachtnemer zal zich houden aan de zijn
naar behoren medegedeelde voorschriften
van Opdrachtgever op het gebied van
veiligheid.
Artikel 5. Geheimhouding
5.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn
verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van de overeenkomst van elkaar of
uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit
door de andere partij is medegedeeld of als
dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.
Artikel 6. Door de opdrachtgever beschikbaar te
stellen faciliteiten
6.1 Opdrachtgever is verplicht informatie en
hulpmiddelen nodig voor de juiste

uitvoering van de werkzaamheden (tijdig)
ter beschikking te stellen.
Artikel 7. Rechten van industrieel of
intellectueel eigendom
7.1 Voor zover auteurs-, merk-, modellen-,
handelsnaam- of andere rechten van
intellectuele eigendom berusten op door
Opdrachtnemer ter uitvoering van de
overeenkomst geleverde producten en
diensten, is en blijft Opdrachtnemer houder,
respectievelijk eigenaar van deze rechten.
Opdrachtgever verkrijgt slechts een nietoverdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat
voor de uitvoering van de opdracht
noodzakelijk is. Opdrachtgever mag de
stoffelijke dragers van deze rechten
uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe
deze aan Opdrachtgever verstrekt zijn, deze
niet vermenigvuldigen.
Artikel 8. Prijzen en facturen
8.1 Wegens de volgens de overeenkomst verrichte
werkzaamheden zal Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer vergoedingen verschuldigd zijn
voor ieder aan die werkzaamheden besteed uur
volgens de navolgende bepalingen.
8.2 De werkzaamheden zullen maandelijks worden
doorberekend tegen een vastgestelde totaalprijs,
een dagdeeltarief (=ochtend, middag, avond)
en/of een uurtarief. De genoemde tarieven in de
overeenkomst zijn inclusief reis- en
verblijfkostenvergoeding.
De btw wordt afzonderlijk in rekening gebracht
over alle door Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer verschuldigde bedragen.
8.3 Daar waar in de overeenkomst sprake is van
variabele kosten, zullen deze kosten op basis van
nacalculatie in rekening worden gebracht.
8.4 Eventuele verhogingen van het tarief zullen van
toepassing zijn met ingang van de eerste dag
van de maand waarop ten minste twee maanden
zijn verstreken sinds Opdrachtnemer,
Opdrachtgever schriftelijk van de verhoging in
kennis heeft gesteld.
8.5 Opdrachtnemer stelt facturen op, op basis van
het overeengekomen bedrag, het afgesproken
aantal dagdelen of aantal uren en zal meerwerk
slechts na overleg met Opdrachtgever in
rekening brengen.
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8.6

8.7

Wijzigingen van de vraagstelling, opdracht of
overeenkomst door Opdrachtgever, kunnen
voor Opdrachtnemer aanleiding geven tot
wijziging van de in de aanbieding of offerte
dan wel in de opdracht genoemde tijdsduur
en/of tarieven en andere kosten ten behoeve
van de uitvoer van de opdracht.
Alle facturen van Opdrachtnemer dienen
uiterlijk 14 dagen na verzending voldaan te
zijn. Bij overschrijding van de
betalingstermijn is Opdrachtnemer gerechtigd
rente van 1% per maand in rekening te
brengen. Eventuele incassokosten komen
voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9. Annuleringen
9.1 Indien een opdracht geannuleerd wordt
binnen 5 werkdagen voor aanvang, worden
de reële kosten van de eerste maand van het
contract doorbelast aan Opdrachtgever.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer
voor schade geleden door Opdrachtgever als
gevolg van het toerekenbaar tekort schieten
bij de uitvoering van de opdracht, is te allen
tijde beperkt tot het bedrag dat de
verzekeraar van Opdrachtnemer uitbetaalt na
beoordeling van het voorkomende geval.
Opdrachtgever is niet gerechtigd deze
eventueel verschuldigde vergoeding voor
schade te verrekenen met bedragen die
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is
verschuldigd uit hoofde van de
overeenkomst.
10.2 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor
indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of
schade door aantasting van de goede naam of
imago.
10.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer
tegen alle aanspraken van derden welke
direct of indirect met de uitvoering van de
overeenkomst samenhangen.
10.4 Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
door hulppersonen, die door Opdrachtnemer
zijn ingeschakeld, is te allen tijde uitgesloten.
Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren
tegen aanspraken van derden voor schade,

die veroorzaakt is door of verband houdt met
werkzaamheden van hulppersonen.
Artikel 11. Duur en beëindiging
11.1 De overeenkomst wordt beëindigd op de in
de overeenkomst genoemde einddatum.
11.2 De overeenkomst kan door zowel
Opdrachtgever als Opdrachtnemer schriftelijk
worden opgezegd met inachtneming van een
opzegtermijn van twee maanden tegen het
einde van een kalendermaand.
11.3 Niettegenstaande het onder lid 1 en lid 2
bepaalde zijn Opdrachtgever en
Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst
met onmiddellijke ingang schriftelijk te
beëindigen indien de andere partij ernstig
toerekenbaar te kort schiet in de nakoming
van haar verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst, surseance van betaling
aanvraagt, failliet wordt verklaard dan wel
wordt ontbonden.
11.4 De overeenkomst kan verder door
Opdrachtgever, met inachtneming van een
termijn van tenminste 30 dagen, worden
opgezegd tegen de datum per welke
Opdrachtnemer conform artikel 8 lid 4 een
nieuwe tarievenlijst van toepassing verklaart.
11.5 Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk
mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten
behoeve van andere opdrachtgevers
werkzaamheden verricht.
Artikel 12. Toepasselijk recht en forumkeuze
12.1 Op de overeenkomst, alsmede de daarvan
deel uitmakende Algemene Voorwaarden, is
Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen betreffende de
totstandkoming, de uitleg of uitvoering van
de overeenkomst of van nadere
overeenkomsten die daaruit mochten
voortvloeien, alsmede elk ander geschil ter
zake van of in verband met deze
overeenkomst, zal worden berecht door het
absoluut bevoegde gerecht te Utrecht.
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