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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
 
1.  Algemene bepalingen  
1.1.  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

- “opdrachtnemer”: Yeald;  
- “opdrachtgever”: iedere natuurlijke- of rechtspersoon met 

wie opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten voor 
het verrichten en/of leveren van diensten, zaken en/of 
werkzaamheden (van welke aard dan ook), of aan wie 
opdrachtnemer aanbiedingen doet;  

- “producten”: alle zaken die onderwerp zijn van een 
aanbieding of een overeenkomst evenals alle resultaten van 
dienstverlening door opdrachtnemer zoals levering van 
zaken, advisering, etc.  

1.2. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle 
aanbiedingen gedaan door opdrachtnemer, alle opdrachten aan 
opdrachtnemer en alle overeenkomsten gesloten met 
opdrachtnemer betreffende het verrichten van leveringen van 
producten of diensten en/of werkzaamheden door 
opdrachtnemer en uit die overeenkomsten voortvloeiende 
verbintenissen en voortbouwende (nieuwe) overeenkomsten 
tussen opdrachtnemer en haar opdrachtgevers.  

1.3. Voor zover door partijen niet uitdrukkelijk bij schriftelijke 
overeenkomst anders wordt bepaald zijn alle bepalingen van 
deze algemene voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk 
tussen partijen van kracht. Iedere verwijzing door een 
opdrachtgever naar diens eigen of andere algemene 
voorwaarden, hoe ook genaamd en in welk stadium van 
totstandkoming van de overeenkomst met opdrachtnemer dan 
ook gedaan, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

1.4. De opdrachtgever wordt verondersteld de toepasselijkheid van 
deze algemene voorwaarden mede te aanvaarden met 
betrekking tot later aan hem door opdrachtnemer gedane 
aanbiedingen, door hem aan opdrachtnemer verstrekte 
opdrachten en door hem met opdrachtnemer gesloten 
overeenkomsten. Opdrachtnemer heeft het recht deze 
algemene voorwaarden te wijzigen.  

1.5. Voorwaarden en/of bepalingen van een schriftelijke 
overeenkomst gaan in rang voor die van de onderhavige 
algemene voorwaarden, voor zover sprake is van 
tegenstrijdigheid.  

1.6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is 
of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze 
algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. 
Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen dan in overleg treden 
teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of 
vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel 
mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde 
bepaling in acht zal worden genomen. 

 
2. Aanbod, totstandkoming en wijziging van de overeenkomst  
2.1. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij 

uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op 
de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien deze 
gegevens niet correct blijken te zijn, heeft opdrachtnemer het 
recht haar aanbieding te wijzigen of in te trekken. 
Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door 
fouten of gebreken in de door hem verstrekte informatie c.q. 
specificaties die de basis vormen voor de werkzaamheden.  

2.2. De van het aanbod deel uitmakende documenten zijn zo 
nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het 
(intellectuele) eigendom van opdrachtnemer. Zij mogen niet 
zonder toestemming van opdrachtnemer worden gebruikt, 
gekopieerd of aan derden ter beschikking worden gesteld of 
openbaar gemaakt.  

2.3. De aanbieding van opdrachtnemer is 30 dagen geldig te rekenen 
vanaf de datum van dagtekening van de aanbieding, tenzij 
anders in de aanbieding is bepaald. Indien een aanbieding 
binnen deze termijn niet schriftelijk is geaccepteerd, vervalt 
de aanbieding, behoudens het geval dat opdrachtnemer de 
geldigheidsduur van de aanbieding schriftelijk heeft verlengd.  

2.4. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met 
het opstellen van de aanbieding in rekening te brengen, mits de 
opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte is gesteld.  

2.5. Herroeping van een aanbod door opdrachtnemer onder een 
tijdstermijn gedaan door opdrachtnemer blijft mogelijk, ook 
waar het aanbod niet vrijblijvend is gedaan.  

2.6. Een overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever 
komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de 
aanvaarding van een opdracht of order van de opdrachtgever 
schriftelijk heeft bevestigd; de omvang en inhoud van de 
overeenkomst is zoals deze volgt uit de schriftelijke bevestiging 
door opdrachtnemer.  

2.7. Offertes van opdrachtnemer vormen de overeenkomst bij 
gebrek aan een nadere schriftelijke overeenkomst en vormen in 
dat geval dan het enig geldend document van overeenkomst. 
Overeenkomsten worden eveneens geacht tot stand te zijn 
gekomen indien en zodra opdrachtnemer een aanvang heeft 
gemaakt met haar werkzaamheden.  

2.8. De opdrachtgever is niet bevoegd, behoudens uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, een al 
verstrekte opdracht tot levering van producten en/of diensten 
en/of werkzaamheden te herroepen. In het geval dat 
opdrachtnemer toestemt in herroeping van een verstrekte 
opdracht tot levering van producten en/of diensten en/of 
werkzaamheden, blijft opdrachtnemer gerechtigd tot de 
eventuele al gedane aanbetaling.  

 
3. Medewerking van de opdrachtgever  
3.1. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens 

en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig haar 
oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de 
verleende opdracht, tijdig en in de door opdrachtnemer 
gewenste vorm en wijze aan opdrachtnemer ter beschikking 
worden gesteld.  

3.2.  Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat opdrachtnemer 
onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden 
die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van 
belang kunnen zijn.  

3.3. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is 
opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid 
en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking 
gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van 
derden afkomstig zijn.  

3.4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht 
voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door 
het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen 
van de verzochte gegevens en/of bescheiden zijn voor rekening 
van opdrachtgever.  

 
4. Uitvoering van de opdracht  
4.1. Alle werkzaamheden die door opdrachtnemer worden verricht, 

worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen 
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien 
van de beoogde werkzaamheden is sprake van een 
inspanningsverbintenis aan de zijde van opdrachtnemer, tenzij 
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.  

4.2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt 
uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar 
gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. 

4.3. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en 
aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de 
opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor 
toestemming heeft verleend danwel wanneer uitvoering van het 
meerwerk naar het oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk is.  

4.4. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht 
wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na 
daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben 
bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is tevens van 
toepassing op opdrachtnemer.  

4.5. De opdrachtgever is jegens opdrachtnemer gehouden tot het 
nemen of doen nemen van die maatregelen die voor, tijdens of 
na de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn ter 
voorkoming van schade aan en bij derden. 

 
5. Tijdsduur  
5.1. De door opdrachtnemer genoemde termijnen zijn bij 

benadering vastgesteld. Door opdrachtnemer opgegeven 
levertermijnen zijn nooit te beschouwen als fatale termijnen, 
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zodat opdrachtgever bij overschrijding van deze termijn geen 
recht heeft op een schadevergoeding of op annulering dan wel 
ontbinding van de opdracht.  

5.2. Opdrachtnemer is niet gebonden aan al dan niet uiterste 
(leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen 
omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst 
hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. 
Evenmin is opdrachtnemer gebonden aan een al dan niet 
uiterste (leverings)termijn als partijen een wijziging van de 
inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging 
van specificaties etc.) zijn overeengekomen.  

5.3. Alle aansprakelijkheid van opdrachtnemer met betrekking tot 
niet tijdige levering wordt hierbij uitgesloten, tenzij een 
uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen fatale 
leveringstermijn, wordt overschreden, met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 8.  

 
6. Honorarium  
6.1. De door opdrachtnemer opgegeven tarieven zijn exclusief 

omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege 
kunnen worden opgelegd. Een wijziging van het van toepassing 
zijnde btw-tarief zal te allen tijde en in alle gevallen voor 
rekening en risico van de opdrachtgever zijn en wordt door 
opdrachtnemer eenzijdig en prompt doorberekend aan de 
opdrachtgever.  

6.2. Het honorarium van opdrachtnemer is inclusief onkosten (reis-, 
verblijf-, kopieer-, en reproductiekosten) van opdrachtnemer 
en exclusief declaraties van door opdrachtnemer ingeschakelde 
derden.  

 
7. Facturering en betaling  
7.1. Betaling door de opdrachtgever van de door opdrachtnemer 

verzonden facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na 
factuurdatum op een door opdrachtnemer aangewezen bank- 
en/of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk 
overeengekomen.  

7.2. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste 
plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en 
pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en 
opeisbare facturen, zelfs indien opdrachtgever vermeldt dat de 
betaling betrekking heeft op een latere factuur.  

7.3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
opdrachtnemer is het de opdrachtgever niet toegestaan zijn 
betalingsverplichting ten opzichte van opdrachtnemer te 
verrekenen met een vordering van opdrachtgever op 
opdrachtnemer, op te schorten en/of met een korting te 
voldoen, uit welke hoofde dan ook.  

7.4. Opdrachtnemer heeft het recht op ieder moment en naar eigen 
inzicht vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid 
voor de betaling van opdrachtgever te verlangen en tot het 
staken van de uitvoering van een opdracht bij het uitblijven van 
de verlangende zekerheidsstelling.  

7.5. De betalingstermijn zoals genoemd in artikel 7.1. is een fatale 
termijn. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever dan ook 
zonder ingebrekestelling in verzuim en is opdrachtnemer 
gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke 
rente in rekening te brengen.  

7.6. De opdrachtgever die enig door hem verschuldigd bedrag niet 
conform het in de voorafgaande leden gestelde voldoet, raakt 
zonder ingebrekestelling in verzuim. Direct na het intreden van 
dit verzuim is de opdrachtgever aan opdrachtnemer een 
vertragingsrente verschuldigd groot 1% van het factuurbedrag 
voor iedere maand of gedeelte van de maand waarmee de 
vervaldag wordt overschreden. Het voorgaande geldt 
onverminderd enig ander als gevolg van de niet-betaling door 
de opdrachtgever aan opdrachtnemer toekomend recht om de 
overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere 
leveranties te staken, onverminderd het recht van 
opdrachtnemer om nakoming of vergoeding van de ten gevolge 
van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van 
opdrachtgever te vorderen.  

7.7. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is 
opdrachtgever aan opdrachtnemer naast de in artikel 7.6. 
bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten 
verschuldigd, welke forfaitair zijn bepaald op 15% van het te 

vorderen bedrag, onverminderd het recht van opdrachtnemer 
om de daadwerkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele 
gerechtelijke kosten, aan opdrachtgever in rekening te 
brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven 
mochten gaan.  

7.8. Afwijkende betalingstermijnen kunnen schriftelijk worden 
overeengekomen, doch bij overschrijding van deze termijnen 
treedt het bepaalde in de artikelen 7.5, 7.6. en 7.7. onverkort 
in werking.  

7.9. Alle betalingen geschieden in de door opdrachtnemer 
aangegeven valuta. De betalingen zijn brengschulden, wat 
betekent dat betalingen dienen te geschieden ten kantore van 
opdrachtnemer dan wel op een door opdrachtnemer aan te 
wijzen rekening.  

7.10. De vordering tot betaling van de overeengekomen prijs is direct 
opeisbaar wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement 
wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, de 
schuldsanering van toepassing wordt verklaard, een aanvraag 
tot zijn ondercuratelestelling aanhangig wordt gemaakt, enig 
beslag op zijn goederen of vorderingen wordt gelegd, de 
opdrachtgever overlijdt of, indien deze een vennootschap 
onder firma, een besloten vennootschap of een naamloze 
vennootschap is, deze in liquidatie komt, wordt ontbonden of 
een andere vennoot krijgt.  

7.11. Indien de opdrachtgever met enige betaling aan opdrachtnemer 
achter is (ook al is dit ten gevolge van een andere 
overeenkomst) dan worden alle door opdrachtgever aan 
opdrachtnemer te betalen bedragen tot het volle bedrag 
terstond opeisbaar, ongeacht de stand der opdrachten. In dat 
geval is de uitvoering van elke overeenkomst tussen partijen 
door opdrachtnemer op te schorten tot binnen een door 
opdrachtnemer te stellen termijn betaald is hetgeen opeisbaar 
is geworden.  
 

8. Aansprakelijkheid  
8.1. Opdrachtnemer is in alle gevallen slechts aansprakelijk voor 

door opdrachtgever geleden schade indien opdrachtnemer 
toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van enige op 
haar rustende verplichting of jegens opdrachtgever een 
onrechtmatige daad heeft gepleegd en voor zover 
opdrachtgever bewijst dat deze schade te wijten is aan de 
opzet of grove schuld van opdrachtnemer.  

8.2. Indien de aansprakelijkheid van opdrachtnemer onder lid 1 van 
dit artikel moet worden aangenomen, dan is de 
aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste 
de verzekerde som dat in desbetreffende geval uit hoofde van 
een door opdrachtnemer gesloten verzekering wordt uitgekeerd 
(verminderd met het eigen risico), met dien verstande evenwel 
dat aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte 
schade, zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot immateriële 
schade, gevolgschade (waaronder bedrijfsschade, 
teelt/gewasschade, gederfde winst en/of gederfde omzet), is 
uitgesloten. Niettegenstaande het voorgaande en in alle 
(overige) gevallen zal de totale vergoeding voor directe schade 
per schade toebrengende gebeurtenis nimmer meer bedragen 
dan een bedrag gelijk aan eenmaal het bedrag van de opdracht 
althans dat gedeelte van de opdracht waarop de 
aansprakelijkheid betrekking heeft en verminderd met de door 
opdrachtnemer gemaakte kosten voor de inschakeling van 
derden en de uitvoering van de overeenkomst.  

8.3. Voor schade, ontstaan door nalaten of handelen van de 
opdrachtgever of leverancier in strijd met maatregelen die 
direct of indirect verband houden met de opdracht aan 
opdrachtnemer, kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden 
gehouden.  

8.4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die het 
gevolg is van door opdrachtgever ingeschakelde derden en/of 
de kwaliteit van door opdrachtgever aan opdrachtnemer 
verstrekte informatie.  

8.5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade van welke 
aard dan ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door 
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens 
of doordat de opdrachtgever niet tijdig benodigde gegevens 
heeft verstrekt aan opdrachtnemer.  
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8.6. Niettegenstaande het voorgaande, zal de totale 
aansprakelijkheid van opdrachtnemer nimmer het 
gefactureerde bedrag per schade toebrengende gebeurtenis te 
boven gaan, waarbij een reeks van samenhangende 
gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.  

8.7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en de door deze bij de 
uitvoering van zijn verplichtingen ingeschakelde 
(hulp)personen tegen alle aanspraken van derden uit hoofde 
van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit of 
samenhangende met de uitvoering door de opdrachtnemer van 
de overeenkomst, het gebruik door de opdrachtgever van de 
door opdrachtnemer geleverde zaken, gerealiseerde 
werkzaamheden en verrichtte diensten, tenzij sprake is van 
opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.  

8.8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt 
door overmacht.  

8.9. Aansprakelijkheid is eveneens uitgesloten indien opdrachtgever 
niet binnen één maand na het blijken van enige tekortkoming 
als omschreven in lid 1 deze bij aangetekend schrijven aan 
opdrachtnemer heeft gemeld.  

 
9. Vrijwaring  
9.1. Voor zover een niet nakoming van de opdrachtgever van zijn 

contractuele dan wel wettelijke verplichtingen tot gevolg heeft 
dat opdrachtnemer jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, 
vrijwaart de opdrachtgever opdrachtnemer hierbij tegen alle 
gevolgen van die aansprakelijkheid.  

9.2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, waaronder 
bedrijfsschade, kosten en rente die opdrachtnemer of derden 
via opdrachtnemer ten gevolge van een tekortkoming of 
onrechtmatige daad van de opdrachtgever mochten lijden. 

 
10. Reclames  
10.1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 

zeven dagen na de beëindiging van de diensten c.q. 
werkzaamheden. Na het verstrijken van deze termijn wordt de 
opdrachtgever geacht de levering, dienstverlening of verrichtte 
werkzaamheden akkoord te hebben bevonden en kan de 
opdrachtgever geen beroep meer doen op een eventuele 
tekortkoming in de prestatie. 

10.2. Reclames als bedoeld in lid 1 schorten de betalingsverplichting 
van opdrachtgever niet op.  

10.3. In geval van een naar het oordeel van opdrachtnemer terecht 
uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze uit het 
aanpassen van het in rekening gebrachte honorarium, het 
kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde 
werkzaamheden. De vergoeding door opdrachtnemer van de 
eventueel door opdrachtgever geleden schade in geval van een 
conform artikel 10 ingediende klacht zal niet hoger zijn dan de 
factuurwaarde van het geleverde, waar de klacht, die terecht 
blijkt te zijn betrekking op heeft, mits er sprake is van opzet of 
grove schuld van opdrachtnemer.  

 
11. Ontbinding  
11.1. Onverminderd haar recht op schadevergoeding, waaronder 

begrepen winstderving, is opdrachtnemer gerechtigd tot 
opschorting van haar prestatie(s) of buitengerechtelijke al dan 
niet gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst zonder 
voorafgaande ingebrekestelling en bovendien tot terugname 
van haar eigendommen ingeval van opdrachtgevers 
tekortkomen, ondercuratelestelling, onder bewindstelling van 
of beslag op enig vermogensbestanddeel, in surseance van 
betaling geraken, faillissement, beëindiging van zaken of 
overlijden en, indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, 
tevens in geval van ontbinding van deze rechtspersoon of 
substantiële wijzigingen in zeggenschapsverhouding binnen 
deze rechtspersoon.  

11.2. Door het voorvallen van een in het vorige lid genoemde 
gebeurtenis worden alle vorderingen van opdrachtnemer op de 
opdrachtgever onmiddellijk en voor het geheel opeisbaar.  

11.3. Indien nakoming door opdrachtnemer van een of meer van haar 
uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen in verband 
met overmacht naar redelijkheid niet van haar kan worden 
gevergd, heeft zij het recht die overeenkomst zonder 
rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven 

(gedeeltelijk) te ontbinden of de uitvoering er van 
(gedeeltelijk) op te schorten, zonder tot enige 
schadevergoeding gehouden te zijn.  

 
12. Annuleringen  
12.1. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle voor uitvoering van 
deze overeenkomst reeds gemaakte kosten aan opdrachtnemer 
te vergoeden. Dit alles onverminderd het recht van 
opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving alsmede 
van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende 
schade. 
 

13. Overmacht 
13.1. Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden 

verstaan: iedere van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke 
omstandigheid of gebeurtenis, waardoor de nakoming van 
verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever geheel of 
gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of waardoor 
de nakoming van de verplichtingen in redelijkheid niet van 
opdrachtnemer kan worden gevergd, ongeacht of de 
omstandigheid of gebeurtenis bij de sluiting van de 
overeenkomst voorzien was, zoals onder andere 
overheidsmaatregelen, brand, ongevallen, arbeidsonrust, 
defecten en storingen aan software en het (gedeeltelijk) niet 
nakomen, op welke grond dan ook, door toeleveranciers of 
producenten.  

13.2. De nakoming door opdrachtnemer niettegenstaande een 
overmacht situatie doet geen afbreuk aan opdrachtnemers 
recht in andere gevallen van haar opschortings- of 
beëindigingbevoegdheid gebruik te maken.  

 
14. Intellectuele eigendom  
14.1. Opdrachtnemer behoudt zich het auteursrecht voor op alle 

stukken, adviezen, rapporten werkwijzen, etc. die zij aan 
opdrachtgever verstrekt. Deze blijven eigendom van 
opdrachtnemer en moeten op verzoek van opdrachtnemer 
direct aan opdrachtnemer worden geretourneerd. 
Opdrachtgever is er voor verantwoordelijk, dat deze stukken en 
gegevens niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt en/of 
verstrekt of ter inzage gegeven aan derden, zonder schriftelijke 
toestemming van opdrachtnemer.  

 
15. Geheimhouding  
15.1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding jegens derden 

ten aanzien van de vertrouwelijke informatie verkregen van de 
opdrachtgever, behoudens in het geval opdrachtgever hiervoor 
ontheffing verleent dan wel in het geval opdrachtnemer voor 
zichzelf optreedt in rechte waarbij deze informatie van belang 
is.  

15.2. Indien als gevolg van het door de opdrachtgever bekend maken 
van resultaten van het onderzoek misverstanden zijn ontstaan 
ontheft dit opdrachtnemer van de verplichting tot 
geheimhouding in die mate die opdrachtnemer redelijkerwijs 
nodig heeft om tegenover derden een toelichting op de 
resultaten te verschaffen.  

15.3. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover deze in strijd 
komt met een wettelijke verplichting dan wel wanneer 
opdrachtnemer een ernstig gevaar voor personen of goederen 
constateert.  

15.4. Door opdrachtnemer uitgebrachte rapporten mogen door 
opdrachtgever na verkregen schriftelijke toestemming slechts 
woordelijk in hun geheel worden gepubliceerd dan wel aan 
derden ter inzage worden gegeven. 

15.5. Tenzij anders overeengekomen is het gebruik van het resultaat 
van de opdracht ten behoeve van het instellen van claims, voor 
het voeren van gerechtelijke procedures en voor reclame door 
opdrachtgever slechts toegestaan na afzonderlijke schriftelijke 
toestemming van opdrachtnemer. 

 
16.  Eigendomsvoorbehoud en retentierecht  
16.1. Tenzij anders overeenkomen blijven rapporten, tekeningen en 

andere stoffelijke zaken waarin de opgedragen werkzaamheden 
resulteren het eigendom van opdrachtnemer.  
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16.2. Opdrachtnemer is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud 
afgeleverde zaken terug te nemen. Opdrachtgever is gehouden 
zijn medewerking te verlenen aan het (doen) verwijderen van 
de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken, onder meer 
door het verlenen van toegang aan opdrachtnemer dan wel door 
opdrachtnemer ingeschakelde derden. De kosten verbonden 
aan eventuele verwijdering komen voor rekening van de 
opdrachtgever.  

16.3. Opdrachtnemer is gerechtigd de zaken en materialen van 
opdrachtgever onder zich te houden en afgifte op te schorten, 
totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens 
opdrachtnemer heeft voldaan, waaronder vergoeding van 
kosten betrekking hebbende op dit retentierecht van 
opdrachtnemer. 

  
17. Rechts- en Forumkeuze  
17.1. Op deze voorwaarden en op alle aanbiedingen en 

overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn 
is het Nederlandse Recht van toepassing.  

17.2. Voor de beoordeling van een geschil dat voortvloeit of verband 
houdt met een aanbieding of overeenkomst gesloten met 
opdrachtnemer of deze voorwaarden zal bij uitsluiting de 
bevoegde rechter van de Rechtbank te Den Haag bevoegd zijn. 

 
 


