Algemene voorwaarden OmgevingsAtelier te Sleen, versie 26 november 2014

A. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen
opdrachtgever en OmgevingsAtelier, gevestigd in Sleen.
2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen mogelijk voor zover hij schriftelijk
tussen OmgevingsAtelier en opdrachtgever zijn overeengekomen.
3. In het geval deze voorwaarden en de offerte onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden
de in de offerte opgenomen voorwaarden.
4. Eventuele toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtgever wordt door OmgevingsAtelier
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de
overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze
voorwaarden of van de offerte niet rechtsgeldig is, zullen opdrachtgever en OmgevingsAtelier over
de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen. Deze nieuwe bepaling zal de inhoud van de
oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderen.
B. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen OmgevingsAtelier en opdrachtgever komt tot stand wanneer
OmgevingsAtelier en opdrachtgever de offerte ondertekenen of wanneer OmgevingsAtelier een
schriftelijke bevestiging of e-mail stuurt aan opdrachtgever van een overeengekomen opdracht. De
overeenkomst komt tot stand voor de duur zoals vastgelegd in de offerte.
2. Alleen het uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting,
voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht OmgevingsAtelier niet tot het sluiten van een
overeenkomst met de opdrachtgever.
3. Offertes zijn tot 2 maanden geldig na dato van de offerte, tenzij in de offerte anders staat
aangegeven.
C. Omschrijving werkzaamheden en levertijd
1. De inhoud van de opdracht is bepaald door de in de offerte gegeven beschrijving van de
werkzaamheden en alle wijzigingen en/of aanvullingen die naderhand in overleg tussen partijen
zijn aangebracht en schriftelijk zijn vastgelegd.
2. De opdracht zal door OmgevingsAtelier worden uitgevoerd binnen de overeengekomen termijn.
Deze termijn geldt slechts bij benadering en niet als fatale termijn. Overschrijding van een
dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van OmgevingsAtelier op.
Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als
fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen opdrachtgever en
OmgevingsAtelier overeengekomen is.
3. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien
partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de
daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien een tussentijdse wijziging
de overeengekomen prijs beïnvloedt, zal OmgevingsAtelier dit opdrachtgever zo spoedig mogelijk
melden.
4. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke OmgevingsAtelier nodig heeft
voor het correct uitvoeren van de opdracht ter beschikking te stellen aan OmgevingsAtelier. Indien
opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet heeft OmgevingsAtelier het recht de uitvoering
van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan deze verplichting heeft
voldaan. Tevens zal opdrachtgever OmgevingsAtelier zo spoedig mogelijk informeren omtrent
feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang
kunnen zijn.
5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens
hem aan OmgevingsAtelier ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van
derden afkomstig zijn. OmgevingsAtelier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan
ook, die het gevolg is van het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens die door
opdrachtgever aan OmgevingsAtelier zijn verstrekt en/of het niet tijdig verstrekken van gegevens.
6. OmgevingsAtelier zal opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht en
hem desgevraagd alle inlichtingen geven.
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7. OmgevingsAtelier zal zich bij de uitvoering van een opdracht met de ter beschikking staande
kennis, ervaring en werkcapaciteit zo goed mogelijk inspannen om met de uitvoering van een
opdracht het beoogde resultaat te bereiken, deze verplichting heeft het karakter van een
“inspanningsplicht”.
8. OmgevingsAtelier heeft het recht bepaalde werkzaamheden, na toestemming van opdrachtgever,
te laten verrichten door een door OmgevingsAtelier aan te wijzen persoon of derde, indien zulks
naar het oordeel van OmgevingsAtelier wenselijk is. De kosten van deze aan te wijzen persoon of
derde worden bij opdrachtgever in rekening gebracht.
D. Opschorting en ontbinding
1. OmgevingsAtelier 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. Voorts is OmgevingsAtelier bevoegd de overeenkomst te ontbinden
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van OmgevingsAtelier kan
worden gevergd.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van OmgevingsAtelier op
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien OmgevingsAtelier de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Indien OmgevingsAtelier tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden
tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is OmgevingsAtelier gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
E. Geheimhouding
1. OmgevingsAtelier is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever
jegens derden, tenzij OmgevingsAtelier op grond van een wettelijke plicht gehouden is informatie te
verstrekken. Deze openbaarmaking leidt niet tot aansprakelijkheid van OmgevingsAtelier jegens zijn
opdrachtgever en opdrachtgever vrijwaart OmgevingsAtelier voor alle aanspraken van personen die
als gevolg van de openbaarmaking kunnen ontstaan.
2. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van OmgevingsAtelier, is het
opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke
uitingen van OmgevingsAtelier openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te
stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit of op opdrachtgever
een wettelijke plicht tot openbaarmaking rust.
F. Overmacht
1. Indien OmgevingsAtelier zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk
kan nakomen ten gevolge van een zijn niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar
daartoe niet beperkt, ziekte, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale
gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment
dat OmgevingsAtelier alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Indien de
periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
2. Voor zover OmgevingsAtelier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is
OmgevingsAtelier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware
het een afzonderlijke overeenkomst.
G. Prijzen en betaling
1. Bij totstandkoming van de overeenkomst wordt een prijs afgesproken, die in de schriftelijke
overeenkomst wordt vastgelegd. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld.
2. De overeenkomst vermeldt nadrukkelijk welke posten onder de prijs vallen. Reiskosten zijn in de
prijs niet inbegrepen, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
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3. Bij opdrachtverlening vindt betaling aan OmgevingsAtelier na facturering als volgt plaats, tenzij in
de overeenkomst anders is vermeld:
a. 30% van het totaal verschuldigde bedrag bij opdrachtverlening;
b. 30% van het totaal verschuldigde bedrag na 4 weken vanaf de opdrachtverlening indien de
opdracht een langere looptijd beslaat;
c. 40% van het totaal verschuldigde bedrag bij oplevering van het eindresultaat.
4. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald, tenzij anders is vermeld op
de factuur. Indien binnen deze termijn de factuur niet word voldaan is opdrachtgever van
rechtswege in verzuim en heeft OmgevingsAtelier, zonder dat een nadere sommatie of
ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde
bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele
voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van OmgevingsAtelier. Tevens heeft
OmgevingsAtelier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de
overeenkomst als ontbonden te beschouwen, in welk geval opdrachtgever gehouden is tot
vergoeding van alle door OmgevingsAtelier geleden c.q. te lijden schade. Tenslotte heeft
OmgevingsAtelier het recht om zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen
door opdrachtgever.
5. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de
vordering zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechtelijke
proceskostenveroordeling overtreffen. Het gaat hier om minimaal de kosten over de hoofdsom
overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012
(Staatsblad 2012/141), met een minimum van € 375,00.
6. Mogelijke betwisting van de factuur kan alleen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt worden
binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Na deze termijn wordt de factuur als onbetwist
beschouwd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op,
tenzij OmgevingsAtelier kenbaar heeft gemaakt dat de betwisting terecht is.
7. OmgevingsAtelier heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering van de kosten als bedoeld in lid 3, vervolgens in mindering van de
opengevallen rente en ten slotte in mindering van de opeisbare hoofdsommen die het langst
openstaan en de lopende rente.
8. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van
OmgevingsAtelier daartoe aanleiding geeft, is OmgevingsAtelier gerechtigd van opdrachtgever te
verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door OmgevingsAtelier te bepalen vorm.
Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is OmgevingsAtelier gerechtigd,
onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te
schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan OmgevingsAtelier uit welken hoofde ook verschuldigd
is, direct opeisbaar.
9. In geval van liquidatie, (aanvraag tot) faillissement, (aanvraag tot) toepassing van de wettelijke
schuldsaneringsregeling, staking van de bedrijfsactiviteiten, surseance van betaling, overlijden van
opdrachtgever zijn de vorderingen op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
10. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten of aanspraken op OmgevingsAtelier zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van OmgevingsAtelier aan derden over te dragen en/of een
zekerheidsrecht daarop te vestigen, zoals bijvoorbeeld een pandrecht.
H. Intellectuele eigendom
1. OmgevingsAtelier behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de door OmgevingsAtelier
ontwikkelde of opgestelde rapporten, adviezen, ontwerpen, ideeën, methodieken en software, een
en ander in de ruimste zin des woords. Dit is eigendom van OmgevingsAtelier. Dat houdt in dat
niemand deze zonder schriftelijke toestemming van OmgevingsAtelier mag gebruiken, verspreiden
of kopiëren. Het is opdrachtgever toegestaan de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn
eigen organisatie, voor zover passend is binnen het doel van de opdracht.
2. Overdracht van de rechten genoemd in lid 1 zal slechts door middel van een schriftelijke
overeenkomst tussen OmgevingsAtelier en opdrachtgever kunnen plaatsvinden.
I. Aansprakelijkheid
1. Behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van
OmgevingsAtelier, is OmgevingsAtelier jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade
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4.

5.

6.

die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare
tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de
hoogte van het bedrag waarvoor OmgevingsAtelier de opdracht heeft aanvaard.
Indien binnen 30 dagen na oplevering van de resultaten van de opdracht geen schriftelijke
reclamaties aan OmgevingsAtelier kenbaar worden gemaakt over de inhoud van de geleverde
adviezen, gegevens en/of rapporten gaat OmgevingsAtelier ervan uit dat de opdrachtgever
akkoord is met de inhoud.
OmgevingsAtelier is nimmer aansprakelijk voor schade die derden lijden in welke vorm dan ook,
ten gevolge van het gebruik door de opdrachtgever van door OmgevingsAtelier geleverde
adviezen, gegevens en rapporten.
OmgevingsAtelier is niet aansprakelijk voor:
a. bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van
onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan OmgevingsAtelier of
anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever;
b. bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten
van door OmgevingsAtelier ingeschakelde hulppersonen;
c. bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfsschade, indirecte schade of gevolgschade,
waaronder begrepen maar niet beperkt, tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de
onderneming van opdrachtgever.
Voorwaarde voor aansprakelijkheid is voorts dat opdrachtgever OmgevingsAtelier terstond na
ontdekking van een tekortkoming hiervan schriftelijk in kennis stelt en OmgevingsAtelier heeft te
allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te
maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.
Opdrachtgever vrijwaart OmgevingsAtelier tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede
begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever,
alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van
opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst
samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart OmgevingsAtelier in het bijzonder tegen vorderingen van
derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan OmgevingsAtelier onjuiste of
onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband
houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove
schuld van OmgevingsAtelier.

J. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en OmgevingsAtelier waarop deze voorwaarden
van toepassing zijn, is Nederlands recht exclusief van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en
OmgevingsAtelier waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de
bevoegde rechter in het arrondissement waarin OmgevingsAtelier zijn woonplaats heeft.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen opdrachtgever en OmgevingsAtelier kiezen voor een
andere wijze van geschillenbeslechting.

Sleen, 26 november 2014
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