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Artikel 1 – Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt
verstaan onder:
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of
rechtspersoon die aan opdrachtnemer
opdracht heeft gegeven tot het verrichten van
werkzaamheden;
Opdrachtnemer: RSD Adviseur, gevestigd te
Amstelveen.
1.2 Werkzaamheden: alle werkzaamheden
waartoe opdracht is gegeven, of die door
opdrachtnemer uit anderen hoofde worden
verricht. Het voorafgaande geldt in de ruimste
zin van het woord en omvat in ieder geval de
werkzaamheden zoals vermeld in de
opdrachtbevestiging;
1.3 Bescheiden: alle door opdrachtgever aan
opdrachtnemer ter beschikking gestelde
goederen, waaronder stukken of
gegevensdragers, alsmede alle in het kader
van de uitvoering van de opdracht door
opdrachtnemer vervaardigde goederen,
waaronder stukken of gegevensdragers.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel
uit van alle overeenkomsten van opdracht,
strekkend tot het verrichten van
werkzaamheden door Opdrachtnemer, van alle
daaruit voortvloeiende en/of daarmee
samenhangende overeenkomsten tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer,
respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede
van alle door Opdrachtnemer gedane
aanbiedingen en/of offertes.
2.2 Van deze voorwaarden afwijkende
bedingen zijn slechts van kracht indien en voor
zover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en
schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
2.3 Indien enig beding, deel uitmakend van
deze algemene voorwaarden of van de
overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd
wordt, blijft de overeenkomst voor het overige
zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende
beding in overleg tussen partijen onverwijld
worden vervangen door een beding dat de
strekking van het oorspronkelijke beding
zoveel mogelijk benadert.
Artikel 3 - Gegevens en informatie
3.1 Opdrachtnemer is slechts gehouden tot
(verdere) uitvoering van de opdracht indien
Opdrachtgever alle door Opdrachtnemer
verlangde gegevens en informatie, in de vorm
en op de wijze als door Opdrachtnemer
gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten,

ontstaan doordat Opdrachtgever de verlangde
gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet
behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening
van Opdrachtgever.
3.2 Opdrachtgever is gehouden
Opdrachtnemer onverwijld te informeren
omtrent feiten en omstandigheden die in
verband met de uitvoering van de opdracht van
belang kunnen zijn.
3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid,
volledigheid en betrouwbaarheid van de door
of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte
gegevens en informatie.
Artikel 4 - Uitvoering van de opdracht
4.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop
de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt
daarbij de door Opdrachtgever kenbaar
gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
4.2 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden
naar beste vermogen en als een zorgvuldig
handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren;
Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor
het bereiken van enig beoogd resultaat.
4.3 Termijnen waarbinnen werkzaamheden
dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale
termijnen indien zulks schriftelijk is
overeengekomen.
4.4 De overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat
uitvoering blijvend onmogelijk is - door
Opdrachtgever niet wegens
termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij
Opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of
niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop
van de overeengekomen leveringstermijn
schriftelijk aangezegde redelijke termijn.
Artikel 5 - Intellectuele vermogensrechten
5.1 Alle rechten met betrekking tot producten
van de geest die Opdrachtnemer bij de
uitvoering van de opdracht ontwikkelt of
gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen,
werkwijzen, (model)contracten, systemen,
systeem-ontwerpen en computerprogramma's,
komen toe aan Opdrachtnemer, voor zover
deze niet reeds aan derden toekomen.
5.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer
is het Opdrachtgever niet toegestaan de
producten van de geest of de vastlegging
daarvan op gegevensdragers al dan niet
tezamen met of door inschakeling van derden
te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren,
onverminderd het bepaalde in Artikel 6.3.
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Artikel 6 - Geheimhouding
6.1 Opdrachtnemer is verplicht tot
geheimhouding tegenover derden, die niet bij
de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
Deze geheimhouding betreft alle informatie
van vertrouwelijke aard die hem door
opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de
door verwerking daarvan verkregen resultaten.
Deze geheimhouding geldt niet voor zover
wettelijk- of beroepsregels opdrachtnemer een
informatieplicht opleggen.
6.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de na
bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten,
mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot
individuele opdrachtgevers, aan te wenden
voor statische of vergelijkende doeleinden.
Artikel 7 - Honorarium
Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een
honorarium alsmede vergoeding van gemaakte
kosten verschuldigd overeenkomstig de bij
Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven,
berekeningsmethodieken en werkwijzen.
Artikel 8 - Betaling
8.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting
of verrekening in Euro’s te geschieden door
storting of overmaking op de op de factuur
aangegeven bank- of girorekening binnen
veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke
waarvan Opdrachtgever in verzuim is.
8.2 Alle buitengerechtelijke kosten die
Opdrachtnemer heeft in verband met de
incasso van een vordering op Opdrachtgever
zijn voor rekening van Opdrachtgever.
8.3 Alle kosten die Opdrachtnemer heeft in
verband met een gerechtelijke procedure
tegen Opdrachtgever zijn voor rekening van
Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de
rechterlijke proceskostenveroordeling
overtreffen, tenzij Opdrachtnemer als
verliezende partij in de kosten wordt
veroordeeld.
8.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht
voor om - ook tijdens de uitvoering van een
opdracht, indien de financiële positie of het
betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe
naar het oordeel van Opdrachtnemer
aanleiding geeft - van Opdrachtgever gehele of
gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen
van zekerheid te verlangen, bij gebreke
waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de
nakoming van zijn verplichtingen op te
schorten.
Artikel 9 - Reclames
9.1 Een reclame met betrekking tot de
verrichte werkzaamheden en/of het
factuurbedrag dient schriftelijk binnen veertien
dagen na de verzenddatum van de factuur, de
stukken of de informatie waarover

opdrachtgever reclameert, dan wel binnen
veertien dagen na de ontdekking van het
gebrek, mits opdrachtgever aantoont dat hij het
gebrek redelijkerwijs niet eerder kon
ontdekken, aan opdrachtnemer te worden
kenbaar gemaakt.
9.2 Een reclame als in het eerste lid bedoeld,
schort de betalingsverplichting van
opdrachtgever niet op.
9.3 Indien de reclame niet tijdig wordt
ingesteld, vervallen alle rechten van
opdrachtgever in verband met die reclame.
Artikel 10 - Aansprakelijkheid
10.1 Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever
slechts aansprakelijk voor schade die op
enigerlei wijze verband houdt met dan wel
veroorzaakt is door niet, niet tijdige of niet
behoorlijke uitvoering van de opdracht. De
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer
jegens opdrachtgever is beperkt tot een
maximum van drie (3) maal het bedrag van het
honorarium (exclusief omzetbelasting) dat door
opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening
is gebracht voor het verrichten van de
werkzaamheden waarin de oorzaak van de
schade is gelegen, waarbij alleen het
honorarium in aanmerking wordt genomen dat
betrekking heeft op de laatste twaalf (12)
maanden waarin die werkzaamheden zijn
verricht.
10.2 Hoe dan ook is opdrachtnemer nimmer
aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder
mede begrepen stagnatie in de geregelde
gang van zaken in de onderneming van
opdrachtgever, die op enigerlei wijze verband
houdt met dan wel is veroorzaakt door een fout
in de uitvoering van de werkzaamheden door
opdrachtnemer.
10.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
bij opdrachtgever of derden ontstane schade
die het gevolg is van de verstrekking van
onjuiste of onvolledige gegevens of informatie
door opdrachtgever aan opdrachtnemer, of
anderszins het gevolg is van een handelen of
nalaten van opdrachtgever.
10.4 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het
recht, indien en voor zover mogelijk, de schade
van opdrachtgever ongedaan te maken,
waarbij opdrachtgever hem alle mogelijke
medewerking dient te verlenen..
10.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
beschadiging of tenietgaan van bescheiden
tijdens vervoer of tijdens verzending per post,
ongeacht of het vervoer of de verzending
geschiedt door of namens opdrachtgever
opdrachtnemer of derden.
10.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer
tegen alle aanspraken van derden welke direct
of indirect, middellijk of onmiddellijk met de
uitvoering van de werkzaamheden
samenhangen.
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Artikel 11- Opzegging
Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de
overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke
ingang door opzegging beëindigen. Indien de
overeenkomst eindigt voordat de opdracht is
voltooid, is de opdrachtgever het honorarium
verschuldigd naar mate van de
werkzaamheden die ten behoeve van de
opdrachtgever zijn verricht.
Artikel 12- Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden
niet anders is bepaald, vervallen
vorderingsrechten van Opdrachtgever uit
welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in
verband met het verrichten van
werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder
geval na één jaar na het moment waarop
Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs
bekend kon zijn met het bestaan van deze
rechten.
Artikel 13 - Rechts- en forumkeuze
13.1 Op alle overeenkomsten tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer is
uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
13.2 Geschillen welke niet tot de competentie
van de kantonrechter behoren worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in
Amsterdam.
13.3 In afwijking van het bepaalde in het
voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze
van geschillenbeslechting.
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