
ALGEMENE VOORWAARDEN Advier B.V. 
 

Toepasselijkheid 
Artikel 1 
1.1    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen 
en overeenkomsten van Advier B.V. met een derde, hierna te 
noemen de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. 
 
Projectvoorstellen/offertes 
Artikel 2 
2.1    Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn 
van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door de 
opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Advier B.V. het recht dit 
aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding 
te herroepen. 
 
Levering van diensten 
Artikel 3 
3.1  Advier B.V. zal zich inspannen de diensten te leveren binnen 
de afgesproken tijd. 
3.2 Overschrijding van de overeengekomen tijd, door welke 
oorzaak dan ook, geeft de opdrachtgever nimmer het recht om 
ontbinding van de overeenkomst te vragen of schadevergoeding 
te claimen. 
 
Artikel 4 
4.1    Partijen zullen tijdig in onderling overleg de overeenkomst 
op relevante onderdelen wijzigen indien bij de uitvoering van de 
opdracht blijkt dat bepaalde omstandigheden een behoorlijke 
uitvoering van de overeenkomst belemmeren of dreigen te 
belemmeren. 
4.2     Zowel Advier B.V. als de opdrachtgever zijn verplicht mee 
te werken aan een wijziging van de overeenkomst indien bij de 
uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke 
vervulling van de opdracht een wijziging of uitbreiding 
noodzakelijk is. De aan een wijziging of uitbreiding verbonden 
meerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
4.3    Voor een tussentijdse wijziging of aanvulling van de 
overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever is de schriftelijke 
toestemming van Advier B.V. noodzakelijk. Wanneer Advier B.V. 
met bedoelde aanvulling of wijziging instemt, zijn de daarmee 
samenhangende meerkosten voor de rekening van de 
opdrachtgever. 
 
Aansprakelijkheid 
Artikel 5 
5.1    Alle werkzaamheden worden door Advier B.V. naar beste 
vermogen verricht. Uit de met de opdrachtgever gesloten 
overeenkomst vloeit voor Advier B.V. een 
inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting voort. 
5.2 Advier B.V. zal niet aansprakelijk zijn voor schade die de 
opdrachtgever en/of derden lijden ten gevolge van het gebruik 
en/of de uitvoering door opdrachtgever en/of derden van door 
Advier B.V. geleverde adviezen en/of onderzoeksresultaten. 
Opdrachtgever vrijwaart voor zover nodig Advier B.V. voor 
eventuele aanspraken van derden. 
5.3 Advier B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een 
bedrag hoger dan tweemaal het opdrachtbedrag. 
 
Vertrouwelijkheid, Bescherming verleende diensten 
Artikel 6 
6.1    Advier B.V. zorgt dat vertrouwelijk aan haar door de 
opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie niet ter kennis 
van derden komt. Advier B.V. behoudt zich het recht voor haar 
diensten aan andere opdrachtgevers aan te bieden voor zover dit 
in overeenstemming is met de door Advier B.V. in acht te nemen 
vertrouwelijkheid. De opdrachtgever heeft niet het recht zich op 
het standpunt te stellen dat Advier B.V. de diensten uitsluitend en 
exclusief aan haar kan verlenen. 
6.2    Advier B.V. behoudt het auteursrecht, samenhangend met 
de door haar geleverde diensten. 
6.3    De opdrachtgever is niet gerechtigd gebruik te maken of 
door derden gebruik te laten maken van de adviezen of 
onderzoeksresultaten zolang zij niet aan Advier B.V. heeft 
voldaan hetgeen zij ter zake daarvan is verschuldigd.  
6.4    Van het in dit artikel bepaalde kan uitsluitend schriftelijk 
worden afgeweken. 
 
Honorarium 
Artikel 7 
7.1  Het door Advier B.V. berekende honorarium betreft 
uitsluitend de vergoeding voor de door haar gegeven adviezen 

en/of inzet van medewerkers en/of het door haar verrichte 
onderzoek. Overige kosten zoals materiaalkosten en kosten van 
derden, worden afzonderlijk berekend voor zover de kosten niet 
in de offerte zijn opgenomen. 
7.2   Tenzij anders overeengekomen bedraagt wordt voor de 
reiskosten binnen Nederland € 0,50 per kilometer in rekening 
gebracht. 
7.3   Tenzij anders overeengekomen wordt de reistijd vanaf de 
standplaats (Delft) naar de opdrachtgever in rekening gebracht. 
7.4   Bij een samengestelde offerte bestaat geen verplichting tot 
levering van een gedeelte van het geoffreerde tegen het voor dat 
onderdeel aangegeven prijs. 
 
Betaling 
Artikel 8 
8.1    De opdrachtgever is gehouden de overeengekomen prijs 
binnen tien dagen na factuurdatum te voldoen. Verrekening is 
niet toegestaan. 
8.2  De opdrachtgever dient bij de totstandkoming van de 
overeenkomst 50% van het overeengekomen honorarium te 
voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het 
resterende bedrag wordt achteraf gefactureerd op basis van uren 
x tarief (met verrekening van het voorschot). 
 
8.3    Wanneer de door Advier B.V. te leveren diensten betreffen 
het begeleiden van werkzaamheden en projecten die zich over 
een periode van meer dan vier maanden uitstrekken en daarvoor 
geen totaalprijs is afgesproken, zal 2 maanden vooraf worden 
gefactureerd. Het resterende bedrag wordt achteraf gefactureerd 
op basis van uren x tarief (met verrekening van het voorschot). 
8.4    Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na 
factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de 
opdrachtgever in gebreke zonder dat daarvoor een sommatie of 
ingebrekestelling is vereist. Wanneer de opdrachtgever in 
gebreke is met de betaling van het honorarium, is Advier B.V. 
gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijk tussenkomst als 
ontbonden te beschouwen. In dat geval is de opdrachtgever 
aansprakelijk voor de door Advier B.V. geleden schade, 
waaronder valt de door Advier B.V. gederfde winst en alle kosten, 
inclusief alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het 
gevolg zijn van de door Advier B.V. te nemen maatregelen. Is de 
Wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze in het 
nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, dan 
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten 
recht voor zijn rekening. In ieder geval is de Wederpartij 
verschuldigd: 
- over de eerste € 2.500,- : 15 % met een minimum van € 250,- 
- over het meerdere tot € 15.000,- : 10 % 
- over het meerdere : de wettelijke rente + 5 % 
Indien aannemelijk is dat Advier B.V. hogere kosten heeft 
gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook 
deze voor vergoeding in aanmerking. 
 
Tussentijdse ontbinding 
Artikel 9 
9.1   Advier B.V. heeft het recht de overeenkomst met de 
opdrachtgever, zonder ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst noodzakelijk is, ontbonden te verklaren wanneer de 
opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, aan 
haar voorlopige surséance van betaling wordt verleend of 
wanneer de opdrachtgever door beslaglegging of enige andere 
maatregel beschikking over haar vermogen of een deel ervan 
verliest. Buiten de hiervoor genoemde gevallen heeft Advier B.V. 
ook het recht de overeenkomst als ontbonden te verklaren als 
hierboven bedoeld wanneer de opdrachtgever niet meer aan zijn 
verplichtingen kan voldoen. 
9.2 Bij ontbinding van de overeenkomst is de opdrachtgever 
aansprakelijk voor de schade die daaruit voor Advier B.V. 
voortvloeit, aan en andere als omschreven in artikel 8.4. 
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Artikel 10 
10.1 Alle geschillen tussen Advier B.V. en de opdrachtgever 
worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Den 
Haag. 
10.2  Op de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst is 
Nederlands recht van toepassing. 
 
 
 
Delft, 1 januari 2009. 


