{§"8

tÉSr#§'iÍíÍËit

a{ministratie

Abtntene

en

6efastinga{vies

Voortsaar{en

ALGEMEEN
Artikel 1: Definitbs
1 Opdna$herilet: S€ÍipbÍium Adminishatie en Belastirgadvbs.
1.2 Qdrd§arcr t-{atuurlijk+ of rechbpersoon db aan
1

.

oSrdrhaner osrdrt

geeft om werkzaamheden te venk*ten.
1.3 YVerteanheden: Alle werl«zaamhetlen die de opdradtremer in het

kadeí yar een geamepherde opdnafit venicht en alb produden die
hbr Ldt rmrflrornen.
1.4 Besfieilen: Alb door opdnachtgever aan opdnafihenpr
bes&ilöaar gesteHe zaken, zoals sfukken, gegevens of
gqeïer$rrys en alle in het kadervan de uitvoering van de o$nafit
dmÍ opdÍaötreÍner vervaardfide aken, wmronder sfukken,

gegsËns of gegevensdragens.
1 .5 A§emae voonraarden: Voonraarden waaronder werkzaamheden
Hordefl venÍfit door opdrafitnenet hiema genoemd AV.

TOEPASSING
Artikd 2: GeHigheid

2.1 Deze AV gekhn voor iederc aanbieding, offurte en overeenkomst
t
opdnachfremer en opdrafi§evenvaarop opdtrfifurner deze
rcormarden van toemssing heeft verkhad, voor zover van deze
rcsmarden niet door partiien uitdrukkelijk en sfiriftelijk b afueweken.
2.2 WzeAV zijn eveneens van toepassirg op alb ouereenkornsten
rnet opdnafiheÍrer, uraaÍvan voor de uitvoerirg derdm uor&n

ffii

befrokken.

2.3 Aan de in lid 1 genoende

onhnd npt

aíriJlcingen kunnen geen rechten woden
betrekking tot eventueh hter aangegane

overeenkonusten.

2.4

h toepasselíjkhekl van eventueb

inkoop of andere voorvraarden

rydnafi§ever wodt

nadrukkelijk van de hand geweren.
2.5 lndien een of meerderc van de bepalirgen in deze AV nhtig zijn, of
vemiet§d np&ten worden, Hrjven de overige bepliryen yan deze AV
van

volledig van toepassirq. OpdnafiEe\er en opdna&herner zullen
ahdan in overleg bethn terxeinde niqnve bepalingen ter vervangirg
van de nbt(;e, c.q. vembt§de bepalingen overeen te kornen. HieÍbfi
wordt zoveelab nmgelijk de sfrekking en het doel van
oorspÍonkelijke bepaling in afit genunen

&

Artikel3: Aanbledingen en offertes
3.1 Alle aanbiedirqen en ofÍertw Íjn vrijblijvend, tenzijo$nachhenpr
in zijn aanbbding of pnisopgave aan opdnachQever nadrukkelijk andens
heeft vermeH.

3.2 De door opdrafitgever gemaakte offertm zijn vrijblijvend en
hebben een beperkte geld§heUsduur. De geldigheklsduur zal op de
offerte uorden venrpkl.
3,3 De prijzen in genoemde aanbiedirqen en offertes zijn exdusief
BTW en andere heffingen van overheUswege, alsrrpde eyentuele in
het kder van de o$nacht te maken kmten, waamnder vezend- en
adminbhatbkosten, tenzij anders aarqegeven.
3.4 Em sanengmtelde pnisopgarre verplirÍrt o$nachtr€rrrcr niet tot tret
venidtten van een gedeelte van
Sdrafit @en een oveÍsenkornstig
deelvan de opgegeven pÍiis.
3.5 Aanbledingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige
opdnaóten.

e

Artikel4: To§tandkomirq van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door het sluibn uan een
mondelirEe overeenkomst door het voor akkoord ondertekenen van
een ofErte door de opdnafi§ever of door het sluiten van een
sctrifrelijke overcenkomst door de opdnafi§ever en opdnachhemer.
4.2 O$ra$hemer behoudt zich het rccht voor om opdnadbn te
we§eren, zonder opgaaf van redenen,
Artikel 5: Duur van de overeenkomst
5.1. Een overcenkornst wordt aargegaan voor onbereHe tijd, tenzij uit
inhoud, aard of sfiekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit,
of partiien nadrukkelijk andens zijn overeengekorren.

5.2 ls binnen de boptitd van de opdnafit voor de voltooiirE van
bepaalde uerlsaamhedm een termijn overeengekonen, dan b dit
nimnpr een htale termijn.
5.3 Qdnacfitgever efl opdrachherner lunnen saÍnen besluiten, de
overeenl«omst onder andere voorwaarden te continueren, na hbrover
hreikte sfi riftelijke overeenstemmiry.
Artikel 6: Verplidrtingen van de opdnafi§ever
6.1 Opdnafi§ever is gehoden alb gegqíens en bmcheid€n, abnxede
wffiingen hierin, welke opdna*tuÍner naar ljn oorful nod§ heeft
voor het mnect uitvoeren van de opdrafit op het garenste morrent in
de garenste vorm op de garenste riliize aan ofirafitnemer ter
besfiikking te stelbn.
6.2 lndien o$nfi§ever voomoernde gegev€ns en bmdteiden nbt,
niet tild§ of niet behoorlijk ter bescfrikking telt heeft Wdnafihenpr het
re&t de uitvoering van de overcenkomst op te sdrorten, tevens
komen de uit de verhagirg voortvbeiende exfia kosten en hononarium
voor rekmirg van de oSraó§ever.
6.3 0pdnact§ever shat in voor de juisfieid, volled§heid en
beh$íbaafiekl van de aan opdnachhemer venshekte gegevens en
bescteiden, ook irdien deze van deden afl<omstig zijn. Opdradrhemer
b nbt venantwoordelfik voor sdrade, van welke aard ook, doordat
opdradhsner is uit gegaan van door de oSrad§ever versbekte
onjuiste erilof onvolbdige gegevens e.d. tenzij d,eze onjubffieid of
onvolbdigheid voor opdrachtremer lenbaar z[n.
6.4 0pdnafitgever is verplidrt opdnafihemer op de hoogte te brerqar
van alb informatie, die ter uitvoering van de opdna$t noodzakelijk of
nuttig zijn.
6.5 Ofinach§ever dient opdraffiheÍner tenstond te informeren als
o$rafiEeveÍ: a. van plan is ( vmrlop§e) surseanoe van betaling aan
te vragen b. ( voorloprge) surseance van behling heeft verkregen c. van
plan is aangifte van taillissement in te dienen d. bekend is dat een of
Íneer van zijn schuldeisens opdnafr§evens faillissement hrefUhebben
aarqevrmgd e. in shat van faillissemnt b verklaad.

ArtikelT: Uitvoering van & oSnadtt
7.1 Opdnacthemer zal de overeenkomst naar bete inzífit en
vernmgen en oveÍeenkomst§ de elsen van goed vakmanschap
uitvoeren, opdnachtnenpr kan evenwel nbt instaan voor het bereiken
van en§ hoogd rmultaat.
7 .2 Opdnchtnemer bepaalt de wijze waaCIp en door welke
rerso(o)n(en) de opdna*t wordt ui§evoerd en heeft het reót -indien
uuenselijh bepaaHe userkzaamhden door derden te laten venifiten.
7.3 Opdna$tremer zal nbt erder fiperwerkzaamheden venichten en
aan opdnach§ever in rekening brengen dan waartoe de opdnaót sbekt
dan na dat hierover eent overleg is geweest Bn overeenstemming b
bereikt met de o$nadt$ever.
7.4 lndlen b overeergekonren dat de opdnafit in fasen zal worden
ui§evoerd, kan opdnachhemer de uitvoering van onderdelen die tot
een vo§eMe fase behoren opschorten, tot dat de opdmdt§ever de
resultaten van de dmran voonafgaande hse schriftelijk heefr

g@ekeurd.
7.5 fu werkzaamhden van opdrafihemer hebben in principe niet het
opsporen van farde tot doel. Mofit opdnachhenrer tifrlens
werkzaamheden aanwijzingen voor fraude vinden, dan al hij deze met
opd

ra$Uever bespreken.

ArtikelS: Wijzbing van de overeenkornst
8.1 lndbn tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijl( dat het vmr
een behoorlijke uitvoerirq noodzakelijk is sm de te venlctten
werkmamheden te wijz§en of aan te vullen, zullen mrtilen tijdig en in
onderlirp orcrleg de overeenkomst dienovereenkors@ aanpassen.
8.2 lrdien de overeenkomst in onderling overbg is aangevuH of
gwrizryd, kan het tildstip van voltooiing van de uitvoering daardoor
worden beïnvloed, OpdnachtreÍner zal opdracfi§ever zo spoed§
mogelíjk hieruan op de tmogte stelhn. Bdoelde wrjzqirs of aanvullirg
van de overcenkonst geefr opdrafiEever geen recht op
sdradevergoedlng.

8.3 lndien de wijz§irg of aanvullirq 0p de overeenkomst financiële
conseqrcntbs zal hebben, zalopdrafihemer de opdnaó§ever
híerover tevoren inlichten, Opdnachtnerner is gerechtigd aan
opdnafiEerer meerkosten in rekenirg te brergen.
8.4 lrdien een vast hononarium is overmrgekonren zalopdnafihsner
daarbij aangeven in hoevene de wijzQiru of aanvullirq van de
overeenkomst een overmhrilding van dit hcnonarium bt gerc§ zal
hebben.

Artikel9: Opzegging van de overeenkomst
9.1 leder van partilen ls bevoegd & overeenkomst rnet ina&herniry
yan een opreggirqstermijn van een maard te beëind§en, tenzij partipn
aldens ziin overmrgekornen. Opzeggiry díent sfirifrelijk te
gesctieden.
9.2 lndien de orcrmnkomst tussentijrds ( in het geval de olerwnkornst
is aangegaan voor hepaalde Uid) n'odt opgezegd door opdnachbeïer,
heeft opdra$tmmer

rcfit op sfiadevergoeding varmqe

het daad0or

onBtane en aannemefujk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en
omstand§frerlen aan de opzegging ten grurdslag liggen die aan
opdraóhsner zijn toe te rekenen. Vmrb 1s opdna&§ever alsdan
gehoMen tot betalirg van de dedanaties voor tot dan toe venifite
werleaamheden.
9.3 lMien de overeenkomst fussentilds wordt opgezegd door
opdrafihemer, zalqdnafihenrer in overhg rnet opdnafi§ever zoÍg
dragen voor overdna&t van nog te venichten werl«zaamluHt mn
derden, tenzij er feiten en unstandilhe&n aan de opzryirg ten
gÍondsle lugen di aan opdnachtgever toerekenMr zijn.
9,4 lndien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrafiffienrer
extra kosten nmt zicfr meebrergt , ls opdna&tgever verplidrt deze aan
o$nafihemerte behlen.
Artikel 10: @sdrorting/onbinding van de overeenkomst
Odna&hemer heft het refit de nakomirg van zijn verplLttirgen
jegens opdnam§ever op te sc{orten, dan wel alle overeenkomsten met
opdra$§e\Br, zsnder enge in gebreke stellirq en zonder ze[f tot enfie
schadevergoedirg gehuden te zijn, geheel of gedeelblijk te onbinden
een en ander onuerminded de overige recfiten van de opdnachheÍner,
indi,en

10.í opdnafi§ever nbt niet betxcorlljk of niet tiidb vokloet mn en§e
verplicfrting jqlens opdnachtrcrer
10.2 opdracfi§ever in staat van ÍaillisreÍrrcnt ls verl«laard oÍ door

oflrach§ever

of een derde oen verzoek daartoe brj de rechtbank is
ingediend.
10.3 opdrach§ever surseance van betalirq heeft aarsevÍa4d of dit al
dan nlet voorlopg, aan hem ís verleerd.
10.4 het bedriif van opdnafi§ever urordt stihelqd of geliquideerd.
10.5 indbn beshg op goederen van o$nach§ever wordt gelqd, dan
wel indien pdnafi§ever onder bewind of cunateh wordt gesteH.

ln bovenstaar& gevallen zulbn alh vorderingen van o$rachherner
o$ra$§ever, uit welk teofde ook, bnstond en in zijn geheel

op

opeisMrzijn.
Artikel 11: Honorarium
11.1 Partijen kunnen bij het tot stand konpn van de overcenkomst een
vast honorarium overeenkornen,
1 1.2 lndbn geen vast honorarium wordt otíereengekonen, zal het
hononarium worden vas§esteH op grond van werkelijk bestede uren.
Het hononrium vrordt berekend vo§ens de gebruikeliike uurhrieven
van de opdradtherer, geldende voor & periode waarin de
werlaaamheden uvorden venlcht, tenziJeen daarvan afuijlend uurtarbf
is overeengekornen.
I 1,3 Het honorarium ën eventuele kostennamingen zijn exclusief BïW
tenzijanden vermeld.
11.4 Bij @Ía$rten rnet een boptiid van meer dan tlÍÍee nuarden
zulbn de rrersc'ltuHgd,e kmbn perloOiek in rekening rrcrden gebracht
11.5 lndbn opdnafifumer rret de rydna&§ever een vast honorarium
of uurhrief ovemnkornt is oNrafiherner níettemin gerdtigd tot
verhoging van dit honorarium of hrieí bijvooöeeld in geval van
wiiz§ing of aanvulling van de overwtkomst.
I 1.6 Vmr§ is opdrafihener gerechftd priistiigiryen door te
berekenen indien fussen het moment van aanbhding en bverirg de
hrieven bn aanzien van bijvooÍbeeH lsen zijn gmtegen.
11.7 Daarnaast m4 opdrafikenpr het honorarium vertrcgen wanneer
tildens de uitvoerirg van

werkzaamheden blijld dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel
venrac,hte hoeveelheH werk in zodan§e mate onvoldmnde werk
irqeschat bij het sluiten van de overeenlomst en zulk niet
toerekenbaar is aan opdnacttnemer, dat in redelijkheitl niet van
opdnafihemer mag worden verwadtt de overeergekorren
werlczaamhexlen te venilfiten tegen het oonspronkelijk
oveÍmrsekonsr honorarium. Odra&frtener al opdrafi§ever in dat
geval van het voomentsn tot verhogirq van het hononarium of tarieÍ in
kennis stellen. Opdrafitrcrrpr aldaaöiJde omvang en de datum
waarcp de vertmgiry zal irgaan, venrpl&n.
Artikel 12: Bekling
12.1 Betaling dbnt phab te vinden in Euro s, binnen 30 d4en na
facfuudafum, zonder enige afhek, korting of venekning door storting
of overrnking op de door opdrachttemer aangegeven bankrekenirg of
door conhnte betalirq. &avaren tegen de hoogte van de dedaratbs
s$orten de behlingwerplictrtirg niet op.
12.2lndhn opdnafi§ever in gebreke blffi met de betalirg binnen 30
d4en dan is o$na$Eevervan refiBurege in veratim en woden alle
hctrren van Wdnadhemer aan opdna$Eever terstond opebbaat
ook al is de behlingstermtjn nog nht ventreken. O$nach§ever is
alsdan een mnte venschukligd gelijk aan de geldende wethlijke
handelsrente.
12.3 Alb gerechtelijke en buitaqercfitel$ke incassokosbn, die de
o$nafihefitsr nnakt als gevo§ van nbt nakoming van opdnact§ever
van zijn behlirgwerplicttirgen, kornen ten hste van de opdrafiEeuer.
12.4 Door de opdnafi§evergedare behlirgen shekken steds in de
eerste plaaB in mlnderirs van alb kosten, veruo§ens in mindering van
alle versc{rerren rente en tenslotte in mindering van de opeisbare
facturen, die tet larqst open staan. Zelfs al vermeHt opdnafi§ever dat
de vokloening betekkirg fueeft op ren latere fafirur en alle lopende
rente.
12.5 ln geval van een gezaÍnenlijke opdrmht ls ledere o$tacfi§ever
individueel hoofdelijk aanspnakelijk voor betaling van het geheb
facfuurb«lrag.

Artikel 13: Redarrps
13.1 Kla$ten over & venidrtte werkzaamtp&n díenen scltrÍfteliik
binnen 30 @en na de verzenddatum van de stukken of de inbrmatie
waaÍover opdnafi§ever redanreert te worden irgedbnd.
13.2 Klafiten m,b.t. de Íaduurdienen binnen I dagen na ontvangst
van de fadrur door opdnafi§everte woden geÍneld,
13.3 ln geval van 6en terefit ui§ebrafite rcdame hmfr opdrach§ever
de keuze trssen aanpassing van het in rekeniry gebnafit bdrry, of
het kostebos verbeteren er/of opniew venicflten van de afgekeurde
uverkzaamherlen.

Artikel 1 4: Vervaltermijn
14.1 Vmr zover in deze AV niet anders is bepaald, vervalhn
vorderirqsrcchbn en andere bevoegdhden van de @nachbever, uit
welke hoofde ook, iegem opdrafiherner i.y.rn. venifitte
werkzaamheden &oropdradherner na 12 nnarden na het mornent
waarcp opdnacfi§ever bekend werd of redeliikerwi§ bekend kon zijn
npt het bestaan van dea rechten en hvoegdheden.
Artikel I 5: Aansprakelijkfeid
15.1 De o$ra$herner is tegenoverde @nafi§evershdtB
aansprakelijk voor direc{e sdrade díe deze zelf lffi als redttsUeelcs
gevo§ van tekorflomingen van de o$na$hener of van pemonen in
zijn dbnst die bij de vervullirg van de opdradt zijn @aan, indien en
voor zover deze teltortl«omingen order normah omshnd§heden biJ
normale vakkennis en met inafitnemirg van normale oplettendheH en
wijze van vakuitoebning vermeden h«lden kunnen worden, één en
ander behoudens de hiema omsdtreven ndere beperkingen.
15.2 De tohle aansprakeltjkhekl van opdnadttunpr uregens
trerel«enbare tekortomirg in nakomiry van de overcenkomst is
beperkt tot vergoedirq van de directe sdmde tot rmximaal het b€drag
van de tot het rnoment van de fout gedec{arcerde opdnacfibom. Btj
opdnachhn met een duur hnger dan 1 jaar is de vergoeding beperl( tot
ëen Ínaximum van 1 maal het jaarhonorarium.

Í5.3 De opdrafitnemer is verplídtt om de hierboven b«belde
tekorUornirgen 0p z0 kort nngelijke termijn om niet te herstellen,
wanÍEer en voor zover npt het henstellen geen hogere kmten zijn
gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de befreÍfende
werluaamlslen. lndien de kosten urcl hoger uitvallen, dan is de
opdnafiheÍïïer slechb verpllctrt deze henstehvertsaamheden uit te

voeren, indien de opdrafi§ever zkÍr voonafgaand sfiriftelijk berckJ
verklaart deze exta kosten voor zijn rekenirU b ÍïeÍïïen,
15.4 Elke mnsprakelijkfekJ van de o$radrherner vervalt uiterlijk 60
maanden ( 5 iaar) nadat de fscale aarsifrs van het desbefreffer&
boekjaar zijn ingediend te rrennesfuen met de termijn waarvoor uiEtel
is verbend.
15.5 Elke aarsprakdlikheid van de ogdraófurervervalt irdbn de
opdra$§et eÍ bii een eve*tueb belastingcontuole over het befieffende
tiidvak de oÉnfih€írer niet in de gelegenheirJ heeft gesteld hlerbfi
aanwez§ te 4n, woÍB in het geval de opdraó§ever de
@rafitrsrpr niet in de gelegenheid fxseft gesteH de befieÍfende
tekoÍtrc{ning E f€rstelbn en in het geval verdere rrerkzaamhe&n naar
aanleidirg van Gq. in verband met dh tekorfl<omirs hebben
plaatsg€ryorËen zonder dat de opdnaó§ever de opdnadrherner daaÉij

e§endun van o$rafihenrer niet exploiteren zonder voorafiaande
scltdftelijke toestemming van opdnafihemer, voor zover het gebruik
befreft buiten de eigen organisatie van opdrach§ever en et doel van de

opdrafit te buiten gaat
Artikel 1 9: Geheimhoudirq

O$rafiheÍner is - behoudens unettelijke verplichtingen tot
openbaarmakirq- verplictrt tot geheimhwdirg tegenover derden, die
niet bij de uitvoeriry van de opdrafit zijn behokken. Dit befeft alle aan
opdna$hemer verstekte inÍormath, alsmede alle uit de
werlaaamhexlen voortvloeiende (cijfermatige) resuthten. ïevens beheft
dit alle door o$nafifrreÍïEr aan o$nadt§ever vensfiekte dvhzen of
ardere al dan niet sffiriftelijke uitirqen, db niet zijn bedoeld om derden
hiervan te voozien.

betukken fpeft
15.6 De

o$na*gever dhnt de in dit artikel genoemde tekorflomirgen

I maand, nadat opdraó§ever hiervan op de hoogb
b gekornen, dan urel redelijkerwijs had npeten zijn, bijgebreke

te neHen binrm

waarvan Hhre aanspnakelijkheíd van de opdrafiheÍrer is ui§esloten,
15.6 lndien en voor zriv$ tekorfl«omingen bij de uitvoerirg van de
werltzaamlrexlen venifit door opdnafihemer het gevo§ zijn van de
omshnd§fetl dat opdrach§ever niet nbt tildb oÍ niet in voHoende
mate aan & W hem rustende verplk*rtirqen mnform artikel6 heeft
daan, b opdnafihenrer daarvoor in het getreel nbt aansprakelijk.
15.7 l-bctelvan voomoemde tekorflomiryen zal in een dusdan§ geval
op kostut van de opdnafi§euer ges$ieden.
15.8 Opdrafitrcner is nimrnsr aanspftlkelijk voor indirecte scha&,
daaronder begrcpen gevo§schade, gederfde winst gemiste
besparirqeÍï en schade door betlrijÉstagnatie.
15.9 O$raóherer kan nimnpr aansprakelijk worden gesteld \r0or
sdade die dired of indired verband houdt met verf4ing of met
opsdorting van de oSrafit
15.10 Buiten de in artikel í5.2 genoemde aansprakelijkheid rust op
opdra*hemer geen enkele aanspraketijkheíd voor sdradeveryoeding
jegens Wdnafi§ever en/of derden, olqea$t de grund waarop Ben
adie zou updsr gebaseerd.
15.11 Qdnafihemer is nlet aansprakelijk voor beschadigirg of teniet
gaan van gegevens en/of besfieiden tijdens veruoer of tildens
vezendirg per poo't of koeriendlenst orqeafit of het ven oer of de
vezendirq gesfiiedt dmr of narnens oSna$Sevq opdraóhemer of
derden.

Artikel 16. Vriiwaring
16.1 Opdradt§ever vrijwaart opdrachttemer tegen alb aanspnaken van
derden, welke direct of indircct nct de uitvoering van de overeenkomst
samenhangen.
1 6.2 De plicht van opdradr§ever tot vriiwaring van @racttremer
vervalt indien en vmr zover opdnafiEever aantoont dat de sfiade het
dirccte gevo§ ls van een toerekenbare tekortkomirg van de

opdmdtheÍïïer.
Artikel 1 7: Retentbre&t
17.1 Opdra&§ever en opdrafiherner komen uitdrukkelijk overcen dat
opdmchtteÍner bevoegd is a$ifte van zaken op te schorbn tot
opdrafi§ever aan zijn verplictrting tot veqoeding van openstaande
declanatim, daaronder @repen daarover vercc,lruld§de rente en
kosten, alsmede aan zijn verplidrting tot vergoediry van sdrade aan
opdnafihemer in het kader van beEokken rechBverhouding geleden
heft voHaan.
Í7.2 Onder de zaken genoemd in 17.1 worden in ider geval @repn
boel«en, bescheiden, stukl«en, administratbve gegevens en andere
gegevens dragens) welke tot shnd zijn gebracht ten aanzien van het
uitvoeren van de odnacht.

Artikel 18: lnblhctueh e§enffin
Alle rc$ten van intelledueb aard met befiekking tot van
opdnafihemer afl<ormtige of door hem gebruikte
computeÍprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen,
ondezoeksme&oden, napporten etc. worden en blijven, zfitreltijdens
als na uitvoerirg van de opdrafit uitdrukkelijk en uÍ§luitend eigendom
van opdnachtnemer, één en ander oryeafit het aandeel van
opdnafi§ever zeff of ingedakelde derde(n)
ln de tobhndkoming van de hierboven betloelde progmmma's,
onhrerpen, werloijzen etc. Uitoefenirs van deze redrbn is zowel
tijdens ab na uitvoering van de opdrafit uibluitend en uitdrukkelijk aan
opdnafihemer voorbehouden. Opdnach§ever m4 intelhctueb

&

Artikel 20:

&ermactt

20.í lndbn

spnake is van dbËtal, overheklsmaafregelen, brand,
mmpbrdefecten, epidernieën, verlim van gegevens, @rbg,
watersfiade en alb overige omstand§heden welke nakoming van de

overeenkomst al dan niet tildeliik verhinderen, heeft de odrafihemer
het rccht om ofivelde overeenlomst 0p tB zeggen miftlels vezending
van een schriftelijke kennlryevir§, ofuvel bij de levertijd de duur van de
overmadtt te tellen.
à0.zlngeval van Ën sihntie van ovenrndrt rust op opdnadhemer de
plidrt de opdnafi§ever hier onveÍw$ld van op de hoogte te stellen.
20.3 Opdnach§ever heeft irqeval van een sifuatie van overmadrt rrelke
langer dan een maand duurt het rectrt om de overeenkomst op te
z6ggen. Deze opzeggirg dbnt middels aangelekende brief te
gesfileden en dlent voor beëirdiÍring van de overmafit door
oSrafihemer te worden ontvangen.
24.4 Bovengerpemde ontbinding onblaat opdrach§ever niet van de op
hem rusbnde verplifitirg tot betaling van het in artikel 1zturrallde. De
kosten welke fussen de dafum van laabte declaratie en de datum van
opzeggirg l«orpn voor rekening van opdnachtgever. O$nach(gever lcn
bï opregging geen aanspnaak maken op schadevergoeding.
20.5 Bij beëindigiÍB van de overmafit brengt opdnachhemar ten
spoed[ste opdna$Eover hiervan op de ho0gte waama
opdnadhsner de uitvoering van de opdta$t zal hervatten.
Artikel 21: ToepasselÍjk íefit
Op alb overcenkomsten tussen opdrafi§ever en opdrachhemer,
alsmede de daaruit voortvlmiende gmchillen, ls Nederhnds recht van
toepassing.

