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Algemene voorwaarden voor dienstverlening Intermence B.V. 

Artikel 1 Definities: 
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, 
tenzij anders is aangegeven.  
Opdrachtnemer:  Intermence B.V. 
Opdrachtgever: Degene die van opdrachtnemer een aanbieding of offerte ontvangt of degene met wie 

opdrachtnemer, al dan niet mondeling, een overeenkomst is aangegaan of ten 
behoeve van wie opdrachtnemer diensten verleent. 

Opdracht:  Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit 
ander hoofde direct verband houdend met de opdracht worden verricht dan wel 
behoren te horen worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en 
in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de 
opdrachtbevestiging. Werkzaamheden worden beschouwd als zijnde doorlopend van 
aard tenzij uit de aard van de opdracht blijkt dat dit niet het geval is.  

 
Artikel 2 Algemeen: 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes, en 
met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten en door opdrachtnemer uitgevoerde opdrachten, voor 
zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken. 

2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten, waarbij derden betrokken worden, voor 
zover deze niet zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan. 

3. Als enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige 
bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg 
plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de 
strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan. 

4. Toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de 
hand gewezen. 

 
Artikel 3 Offertes: 

1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. 
Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van 
de opdracht essentiële informatie heeft gegeven. De door de opdrachtnemer gemaakt offertes zijn 
vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is alleen aan de offertes 
gebonden als de aanvaarding ervan, door opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, 
tenzij anders is aangegeven.  

2. De prijzen in offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders 
aangegeven. 

3. Als de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen 
aanbod, komt er geen overeenkomst tot stand, tenzij opdrachtnemer de opdracht aanvaardt.  

 
Artikel 4 Medewerking opdrachtgever en diens werknemers: 

1. Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig kosteloos alle documenten, informatie en contacten, die 
nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. 

2. Annulering van geplande afspraken dient uiterlijk 2 werkdagen voor het afgesproken tijdstip plaats te 
vinden. 

3. Latere annulering of niet verschijnen of niet meewerken door werknemers van opdrachtgever komt 
voor rekening en risico van opdrachtgever en geeft geen recht op korting of niet betaling van 
overeengekomen vergoedingen. 

 
Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij: 

1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, 
deskundigheid en vermogen.  

2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, kan opdrachtnemer voor de gevraagde 
dienstverlening onder zijn regie derden inschakelen. Hij doet dit in overleg met de opdrachtgever en 
zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken. 

3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden 
verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.  

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door 
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid 
van de gegevens hem bekend behoorden te zijn. 

5. Als door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden, voor de opdracht 
werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever 
aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in 
redelijkheid gewenste faciliteiten.  
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Artikel 6 Contractsduur: uitvoeringstermijn: 
1. Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  
2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn 

overeengekomen, dan is dat geen fatale termijn. 
 
 
Artikel 7 Tarieven: 

1. Bedragen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 
2. Opdrachtnemer mag per 1 januari van ieder kalenderjaar alle overeengekomen tarieven en prijzen 

binnen redelijke grenzen aanpassen aan de per die datum door opdrachtgever gehanteerde prijzen en 
tarieven. 

3. Kosten die worden gemaakt door inschakeling van derden, zijn niet begrepen in de tarieven en prijzen 
zoals vermeld in de offerte of overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze kosten 
komen voor rekening van opdrachtgever indien vooraf over de inschakeling van de derde is overlegd, 
of wanneer deze inschakeling plaatsvindt op grond van een wettelijk voorschrift of in verband met het 
vragen van inlichtingen. 

 
Artikel 8 Facturering en betalingsvoorwaarden: 

1. Opdrachtnemer factureert maandelijks voor de verrichte werkzaamheden en verleende diensten, 
voorzover niet reeds in rekening gebracht. 

2. Opdrachtnemer is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van de aan hem verschuldigde bedragen. 
3. Betaling moet binnen twee weken na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen. 
4. Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer over het 

openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Opdrachtnemer heeft het recht de door 
opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, 
vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en 
lopende rente. 

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de 
vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.  

6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer maakt wegens het niet nakomen 
van verplichtingen door opdrachtgever komen voor rekening van opdrachtgever.  

 
Artikel 9 Opzegging: 

1. Ieder der partijen is bevoegd de overeenkomst (tussentijds) op te zeggen met in achtneming van een 
opzegtermijn van drie maanden. De opzegging dient te geschieden per aangetekend schrijven. 

 
Artikel 10 Ontbinding: 

1. Iedere partij is bevoegd de overeenkomst per direct te ontbinden indien de wederpartij toerekenbaar 
te kort schiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen binnen een aan haar bij 
aangetekend schrijven gestelde redelijke termijn voor nakoming of indien voor de wederpartij 
faillissement of surseance van betaling is aangevraagd of de wederpartij in liquidatie treedt of 
anderszins feitelijk of juridisch ophoudt te bestaan. 

2. Ontbinding dient per aangetekend schrijven te geschieden. 
 
Artikel 11 Aansprakelijkheid: 

1. Voor aanvaarde opdrachten heeft opdrachtnemer een inspanningsverplichting. Indien opdrachtnemer 
aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is 
geregeld.  

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat 
opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of 
onvolledige gegevens. 

3. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van 
haar schuld, met dien verstande dat haar aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor 
opdrachtnemer in het desbetreffende geval is verzekerd vermeerder met het voor haar geldende eigen 
risico. Daarbij gelden de onderstaande beperkingen. 

4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend 
verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover 
de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke 
kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten 
beantwoorden, voor zoveel deze aan de opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke 
kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat 
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene 
voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
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5. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in lid 3 bedoelde verzekering 
mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat opdrachtnemer 
op basis van de overeenkomst in één jaar zou hebben te factureren.  

6. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te 
wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of zijn leidinggevende onderschikten. 

7. Indien opdrachtnemer ter zake van enige schade, die voortvloeit uit haar werkzaamheden maar 
waarvoor zij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden mocht worden 
aangesproken, dan vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer. 

 
Artikel 12 Overmacht: 

1. Partijen hoeven verplichtingen niet na te komen als sprake is van overmacht. Zolang de 
overmachtsituatie voortduurt zijn de verplichtingen van beide partijen opgeschort. 

2. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – 
alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan 
uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het 
bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder. 

3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheden die 
(verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen. 

4. Duurt de overmachtsituatie langer dan twee maanden, dan mag elke partij de overeenkomst 
ontbinden, zonder dat zulks leidt tot enige schadevergoedingsverplichting van één partij jegens de 
andere partij. Artikel 10 lid 2 is van toepassing. 

5. Is opdrachtnemer op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal 
hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel in rekening brengen.  

 
Artikel 13 Geheimhouding: 

1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, 
geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als 
dit blijkt uit de (soort) informatie. 

2. Moet opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke 
informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich 
niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van 

verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij 
niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan. 

 
Artikel 14 Geschillen: 

1. Indien tussen partijen een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering, of het 
niet uitvoeren of het niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst 
of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, 
zijn partijen verplicht te trachten door onderhandelingen tot overeenstemming te komen, alvorens het 
geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen. 

2. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden 
van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 

3. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter 
behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn 
statutaire zetel heeft. 

 
Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden: 

Opdrachtnemer is bevoegd in redelijkheid wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze 
wijzigingen treden in werking een maand na aankondiging van de wijzigingen en toezending van de 
tekst aan opdrachtgever.  


