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Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Penning Personeelsadvies

Artikel 1

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen Penning Personeelsadvies, hierna te noemen opdrachtnemer en een
opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
is afgeweken.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze
algemene voorwaarden.
4. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
opdrachtnemer in enig opzicht het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte
naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2

Totstandkoming van de overeenkomst en offertes

1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever
is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij alle essentiële informatie voor
opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt.
2. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een
termijn voor aanvaarding is gesteld. De offerte kan door opdrachtnemer ten allen tijde
worden ingetrokken. Er kunnen door opdrachtgever geen rechten worden ontleend aan
de offerte, indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of
aanbiedingen of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Evenmin gelden aanbiedingen en offertes automatisch voor toekomstige orders.
4. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geldt als gesloten na
ondertekening van de opdrachtbevestiging door beide partijen.
5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of
strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
Artikel 3

Uitvoeren door derden

1. Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst
dit vereist, de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
2. Opdrachtnemer zal uitsluitend na overleg met opdrachtgever overgaan tot het
inschakelen van derden.
3. Indien door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden dienen te verrichten op de locatie van opdrachtgever of een door
opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk
Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
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Artikel 4

Uitvoering van de opdracht

1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de zorg van een goed
opdrachtnemer in acht en zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en
geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk
anders is bepaald.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het
aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van
die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk geeft goedgekeurd.
5. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij
overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in
gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden
om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan opdrachtnemer aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer
het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in
rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat
opdrachtgever de gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking geeft gesteld.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade -van welke aard dan ook- doordat
opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
Artikel 5

Wijziging in de opdracht

1. Wijzigingen in de opdracht door opdrachtgever, die door opdrachtnemer niet konden
worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door opdrachtgever aan
opdrachtnemer worden voldaan conform het in de overeenkomst afgesproken tarief.
2. Veranderingen die door opdrachtgever worden aangebracht in een reeds verstrekte
opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen aard, omvang
inhoud en/of duur van de overeenkomst moet worden aangepast. Daardoor kan ook het
oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer
zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Opdrachtgever aanvaardt de
mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs
en termijn van uitvoering.
3. Opdrachtnemer kan een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien dit in
kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te
verrichten werkzaamheden of te leveren zaken en/of diensten.
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Artikel 6

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de
overeenkomst

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst
niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
2. Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan
opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten of zelfs opzeggen
zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder afstand te doen van
zijn andere rechten uit deze overeenkomst of de wet.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal
opdrachtnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan
derden, tenzij de opzegging aan opdrachtgever toerekenbaar is.
4. In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de
wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen,
beslag of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen
van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 7

Overmacht

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens
opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die
niet is te wijten aan schuld.
2. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer kan zich
eveneens op overmacht beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van
de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten
nakomen.
3. 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.
4. Voor zover opdrachtnemer bij intreding van de overmachtssituatie de overeenkomst
reeds gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen en dat gedeelte zelfstandige
waarde kan worden toegekend, is opdrachtnemer gerechtigd om dat gedeelte separaat
te factureren, als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 8

Betalingsvoorwaarden

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door
opdrachtnemer aan te geven wijze in euro’s. Opdrachtnemer is gerechtigd periodiek te
factureren. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting
niet op.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling van de factuur, dan is
opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever wettelijke rente
verschuldigd. Opdrachtgever is dan rente verschuldigd over iederemaand, of gedeelte
van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als gehele maand.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat
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opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
3. In gebreke blijven van (tijdige) betaling door opdrachtgever geeft opdrachtnemer het
recht alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, te verhalen op
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in
de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien opdrachtnemer hogere kosten ter
incasso heeft gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk
gemaakte kosten voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking. De eventuele
gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden
verhaald, inclusief verschuldigde rente over de incassokosten.
Artikel 9

Tarieven

1. Het honorarium voor opdrachtnemer is gebaseerd op zijn uurtarief of een
overeengekomen vaste prijs tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
2. Het honorarium van opdrachtnemer is exclusief onkosten van opdrachtnemer, declaraties
van ingeschakelde derden, BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden
dan wel kunnen worden opgelegd.
3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is
uitgevoerd, tariefbepalende factoren die voortvloeien uit een bevoegdheid of verplichting
ingevolge de wet- of regelgeving of op andere gronden die bij het aangaan van de
overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, een wijziging ondergaan, dan is
opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te
passen. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte onder
vermelding van de redenen.
Artikel 9

Geheimhouding

1. Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich 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 gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel
opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.
Artikel 10

Intellectueel eigendom

1. Alle door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verstrekte stukken, zoals
rapporten en adviezen zijn te gebruiken door opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen
voor eigen gebruik in de eigen organisatie. Door opdrachtnemer verstrekte stukken
mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer
openbaar worden gemaakt, geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden
gesteld, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
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Artikel 11

Klachten en aansprakelijkheid

1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dan wel met betrekking tot het
factuurbedrag dienen door opdrachtgever uiterlijk binnen twee weken na voltooiing van
de werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
2. Klachten als bedoeld in het eerste lid, schorten de betalingsverplichtingen van
opdrachtgever niet op.
3. Indien en voor zover een klacht gehonoreerd wordt, dan heeft opdrachtgever de keuze
tussen het aanpassen van het in rekening gebrachte honorarium dan wel het kosteloos
verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden. Indien het alsnog
verrichten van de werkzaamheden aantoonbaar zinloos is geworden, heeft
opdrachtgever het recht op restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever
reeds betaalde honorarium.
4. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat
opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of
onvolledige gegevens.
6. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot
het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
7. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Opdrachtnemer is
nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
Artikel 12

Vrijwaring

1. 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, is 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 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, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.
Artikel 13

Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands
Recht van toepassing, ook indien een opdracht geheel of gedeeltelijk in het buitenland
wordt uitgevoerd, of indien de bij rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland
woonachtig is. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Alvorens een beroep te doen op de rechter, zullen betrokken partijen zich tot het uiterste
inspannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 14

Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Enschede. Tevens zijn ze te vinden op de website www.penning-personeelsadvies.nl
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie zoals die gold ten
tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met opdrachtnemer.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
daarvan.
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