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Artikel 1 – Begripsbepalingen 

  

1.1 Onder Mariëlle Verhoef Advies

verstaan de adviespraktijk van Mariëlle Verhoef, gevestigd aan de J.P. Coenstraat 

33, 6828 RV te Arnhem

1.2 Onder ‘opdrachtgever

rekening producten worden gele

1.3 De diensten die Mariëlle Verhoef Advies levert op het gebied van werkgeluk en/of 

vitaliteit, in relatie tot de werking van het brein, zijn: advies aan organisaties of 

individuen, (beleids)onderzoek, beleidsontwikkeling, on

workshops of programma’s, procesbegeleiding, uitvoering van coachingstrajecten, 

het geven van presentaties, trainingen, workshops of lezingen 

1.4 De producten die Mariëlle Verhoef Advies levert zijn: onderzoeksrapportages, 

adviezen, beleidsteksten

van werkgeluk en/of vitaliteit. 

 

Artikel 2 – Toepasbaarheid van de voorwaarden 
 

2.1  Deze voorwaarden gelden voor elke aanbieding en iedere overeenkomst tussen 

Mariëlle Verhoef Advies 

of elektronisch tot stand gekomen, voor wie Mariëlle Verhoef Advies deze 

voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden 

niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk

2.2.  De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten 

waarin Mariëlle Verhoef derden betrekt voor de uitvoering. 

2.3.  Op handelingen die aan de definitieve opdrachtverstrekking voorafgaan zijn deze 

voorwaarden waar mogelijk van toepassing. 

2.4.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop

opdrachtgever worden van de hand gewezen, tenzij in vooroverleg met 

Verhoef Advies en de 

2.5  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen 

van deze algemene voorwaarden
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Algemene Voorwaarden Mariëlle Verhoef Advies
organisaties  

Begripsbepalingen  

Mariëlle Verhoef Advies wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden 

verstaan de adviespraktijk van Mariëlle Verhoef, gevestigd aan de J.P. Coenstraat 

33, 6828 RV te Arnhem. 

opdrachtgever’ wordt verstaan degene in wiens opdracht of voor wiens 

rekening producten worden geleverd of diensten worden verricht.

De diensten die Mariëlle Verhoef Advies levert op het gebied van werkgeluk en/of 

vitaliteit, in relatie tot de werking van het brein, zijn: advies aan organisaties of 

individuen, (beleids)onderzoek, beleidsontwikkeling, ontwikkeling van trainingen, 

workshops of programma’s, procesbegeleiding, uitvoering van coachingstrajecten, 

het geven van presentaties, trainingen, workshops of lezingen  

De producten die Mariëlle Verhoef Advies levert zijn: onderzoeksrapportages, 

beleidsteksten en informatieve teksten of presentaties op het gebied 

van werkgeluk en/of vitaliteit.  

Toepasbaarheid van de voorwaarden  

Deze voorwaarden gelden voor elke aanbieding en iedere overeenkomst tussen 

Mariëlle Verhoef Advies en een opdrachtgever, mondeling, schriftelijk, telefonisch 

of elektronisch tot stand gekomen, voor wie Mariëlle Verhoef Advies deze 

voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden 

niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.  

De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten 

waarin Mariëlle Verhoef derden betrekt voor de uitvoering.  

Op handelingen die aan de definitieve opdrachtverstrekking voorafgaan zijn deze 

waar mogelijk van toepassing.  

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van 

worden van de hand gewezen, tenzij in vooroverleg met 

opdrachtgever anders is bepaald. 

onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen 

van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie 
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Mariëlle Verhoef Advies  

wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden 

verstaan de adviespraktijk van Mariëlle Verhoef, gevestigd aan de J.P. Coenstraat 

’ wordt verstaan degene in wiens opdracht of voor wiens 

verd of diensten worden verricht. 

De diensten die Mariëlle Verhoef Advies levert op het gebied van werkgeluk en/of 

vitaliteit, in relatie tot de werking van het brein, zijn: advies aan organisaties of 

twikkeling van trainingen, 

workshops of programma’s, procesbegeleiding, uitvoering van coachingstrajecten, 

De producten die Mariëlle Verhoef Advies levert zijn: onderzoeksrapportages, 

en informatieve teksten of presentaties op het gebied 

Deze voorwaarden gelden voor elke aanbieding en iedere overeenkomst tussen 

, mondeling, schriftelijk, telefonisch 

of elektronisch tot stand gekomen, voor wie Mariëlle Verhoef Advies deze 

voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden 

De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten 

Op handelingen die aan de definitieve opdrachtverstrekking voorafgaan zijn deze 

of andere voorwaarden van 

worden van de hand gewezen, tenzij in vooroverleg met Mariëlle 

onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen 

of indien zich tussen partijen een situatie 



 

 

voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is

elkaar in overleg of wordt ge

2.6  Indien Mariëlle Verhoef Advies 

verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of 

dat Mariëlle Verhoef Advies 

gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te 

verlangen. 

 

Artikel 3 – Aanbiedingen, offertes en prijzen
 

3.1  De door Mariëlle Verhoef 

gedurende een maand, tenzij in de offerte anders is aangegeven. 

Advies is aan de offerte gebonden indien de aanvaarding ervan door de 

opdrachtgever binnen een maand schriftelijk of 

3.2  Een samengestelde prijsopgave in een offerte verplicht Mariëlle Verhoef Advies 

niet tot het verrichten van een gedeelte van een opdracht tegen een 

overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

3.3  Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toeko

3.4  Mariëlle Verhoef Advies kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden 

gehouden indien de Opdrachtgever

aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of 

verschrijving bevat. 

3.5  Mariëlle Verhoef Advies maakt in 2020 gebruik van de kleine ondernemersregeling 

en is daardoor tot nader order niet BTW

wegens een veranderende situatie of regelgeving niet langer van deze re

gebruik kan maken, wordt de 

alsnog ingaan van BTW plicht heeft geen gevolgen v

bevestigde offertes of 

3.6  Tarieven worden door Mariëlle Verhoef vastgest

op de dienstverlening en omvatten geen eventuele, in het kader van de 

overeenkomst te maken kosten, 

administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht
 

4.1 Met de aanvaarding van de opdracht verplicht Mariëlle Verhoef Advies zich om 

zich naar beste inzicht en vermogen in te spannen, overeenkomstig de eisen van 

goed vakmanschap, de opdracht conform offerte uit te voeren. 

grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit eist, heeft 

Mariëlle Verhoef Advies het recht bepaalde werkzaamheden door een derde te 

laten verrichten, tenzij 

aangewezen persoon te laten verrichten 

4.3   De opdrachtgever zorgt dat alle gegevens waarvan Mariëlle Verhoef Advies 

aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de 
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voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, treden partijen met 

elkaar in overleg of wordt gehandeld in de geest van deze voorwaarden. 

Mariëlle Verhoef Advies niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden 

verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of 

Mariëlle Verhoef Advies in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere 

gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te 

Aanbiedingen, offertes en prijzen 

Verhoef Advies gemaakte aanbiedingen en offertes gelden 

een maand, tenzij in de offerte anders is aangegeven. 

is aan de offerte gebonden indien de aanvaarding ervan door de 

binnen een maand schriftelijk of elektronisch is bevestigd. 

Een samengestelde prijsopgave in een offerte verplicht Mariëlle Verhoef Advies 

niet tot het verrichten van een gedeelte van een opdracht tegen een 

overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

Mariëlle Verhoef Advies kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden 

Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of 

aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of 

Mariëlle Verhoef Advies maakt in 2020 gebruik van de kleine ondernemersregeling 

en is daardoor tot nader order niet BTW-plichtig. Indien Mariëlle Verhoef Advies 

wegens een veranderende situatie of regelgeving niet langer van deze re

gebruik kan maken, wordt de opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld. Het 

alsnog ingaan van BTW plicht heeft geen gevolgen voor reeds door 

of betaalde facturen.  

Tarieven worden door Mariëlle Verhoef vastgesteld. Tarieven hebben betrekking 

op de dienstverlening en omvatten geen eventuele, in het kader van de 

eenkomst te maken kosten, zoals reis- en verblijf-, verzend-

administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

Uitvoering van de opdracht 

Met de aanvaarding van de opdracht verplicht Mariëlle Verhoef Advies zich om 

zich naar beste inzicht en vermogen in te spannen, overeenkomstig de eisen van 

goed vakmanschap, de opdracht conform offerte uit te voeren. Een en ander op 

at moment bekende stand der wetenschap. 

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit eist, heeft 

Mariëlle Verhoef Advies het recht bepaalde werkzaamheden door een derde te 

laten verrichten, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk heeft verzocht dat door een 

aangewezen persoon te laten verrichten  

zorgt dat alle gegevens waarvan Mariëlle Verhoef Advies 

aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever
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treden partijen met 

handeld in de geest van deze voorwaarden.  

niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden 

verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of 

e het recht zou verliezen om in andere 

gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te 

gemaakte aanbiedingen en offertes gelden 

een maand, tenzij in de offerte anders is aangegeven. Mariëlle Verhoef 

is aan de offerte gebonden indien de aanvaarding ervan door de 

is bevestigd.  

Een samengestelde prijsopgave in een offerte verplicht Mariëlle Verhoef Advies 

niet tot het verrichten van een gedeelte van een opdracht tegen een 

mstige opdrachten.  

Mariëlle Verhoef Advies kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden 

redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of 

aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of 

Mariëlle Verhoef Advies maakt in 2020 gebruik van de kleine ondernemersregeling 

plichtig. Indien Mariëlle Verhoef Advies 

wegens een veranderende situatie of regelgeving niet langer van deze regeling 

hiervan op de hoogte gesteld. Het 

door opdrachtgever 

eld. Tarieven hebben betrekking 

op de dienstverlening en omvatten geen eventuele, in het kader van de 

- en 

Met de aanvaarding van de opdracht verplicht Mariëlle Verhoef Advies zich om 

zich naar beste inzicht en vermogen in te spannen, overeenkomstig de eisen van 

Een en ander op 

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit eist, heeft 

Mariëlle Verhoef Advies het recht bepaalde werkzaamheden door een derde te 

uitdrukkelijk heeft verzocht dat door een 

zorgt dat alle gegevens waarvan Mariëlle Verhoef Advies 

opdrachtgever redelijkerwijs 



 

 

behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 

overeenkomst, tijdig aan Mariëlle Verhoef Advies worden verstrekt 

4.4  Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan 

Mariëlle Verhoef Advies de uitvoering van onder

behoren, opschorten tot

voorafgaande fase schriftelijk

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 
5.1 Indien Mariëlle Verhoef Advies

aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

5.2 Mariëlle Verhoef Advies

ontstaan doordat Mariëlle Verhoef Advies

opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5.3 Indien Mariëlle Verhoef Advies

is de aansprakelijkheid van 

maximaal eenmaal de factuurwaar

de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Mariëlle Verhoef Advies

uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5.4  Mariëlle Verhoef Advies is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van 

derden, zoals bedoeld in artikel 2.2 van deze algemene voorwaarden. 

5.5  Opdrachtgever vrijwaart 

derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en 

welke aan opdrachtgever

dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de 

gehouden Mariëlle Verhoef Advies

onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. 

Mocht de opdrachtgever

maatregelen, dan is Mariëlle V

zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van 

Advies en derden die 

van de opdrachtgever

5.6 Mariëlle Verhoef Advies

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 d

eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 

Verhoef Advies aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze 

aan Mariëlle Verhoef Advies

gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de 

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als 

bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

5.7  Mariëlle Verhoef Advies

begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 

bedrijfsstagnatie. 
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rijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 

overeenkomst, tijdig aan Mariëlle Verhoef Advies worden verstrekt 

Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan 

Mariëlle Verhoef Advies de uitvoering van onderdelen die tot een volgen

behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan 

voorafgaande fase schriftelijk of elektronisch heeft goedgekeurd. 

Aansprakelijkheid en vrijwaring 

Mariëlle Verhoef Advies aansprakelijk mocht zijn, dan is deze 

aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Mariëlle Verhoef Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, 

Mariëlle Verhoef Advies is uitgegaan van door of 

verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 

Mariëlle Verhoef Advies aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan 

is de aansprakelijkheid van Mariëlle Verhoef Advies beperkt tot 

de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van 

de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van 

Mariëlle Verhoef Advies is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der 

uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

Mariëlle Verhoef Advies is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van 

derden, zoals bedoeld in artikel 2.2 van deze algemene voorwaarden. 

vrijwaart Mariëlle Verhoef Advies voor eventuele aanspraken van 

derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en 

opdrachtgever toerekenbaar zijn. Indien Mariëlle Verhoef Advies

dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de 

Mariëlle Verhoef Advies zowel buiten als in rechte bij te staan en 

onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. 

opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate 

Mariëlle Verhoef Advies, zonder ingebrekestelling, gerechtigd 

zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van 

daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico 

opdrachtgever. 

f Advies 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 

aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze 

Mariëlle Verhoef Advies toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, 

voorkoming of beperking van schade, voor zover de 

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als 

bedoeld in deze algemene voorwaarden.  

Mariëlle Verhoef Advies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, 

begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 
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rijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 

overeenkomst, tijdig aan Mariëlle Verhoef Advies worden verstrekt  

Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan 

delen die tot een volgende fase 

de resultaten van de daaraan 

heeft goedgekeurd.  

aansprakelijk mocht zijn, dan is deze 

aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, 

is uitgegaan van door of namens de 

 

aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan 

de van de order, althans tot dat gedeelte van 

De aansprakelijkheid van 

is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der 

Mariëlle Verhoef Advies is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van 

derden, zoals bedoeld in artikel 2.2 van deze algemene voorwaarden.  

voor eventuele aanspraken van 

derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en 

Mariëlle Verhoef Advies uit 

dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever 

zowel buiten als in rechte bij te staan en 

onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. 

in gebreke blijven in het nemen van adequate 

, zonder ingebrekestelling, gerechtigd 

zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Mariëlle Verhoef 

daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico 

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 

eze voorwaarden, de 

eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mariëlle 

aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze 

toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, 

voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever 

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als 

is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder 

begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 



 

 

5.8 Indien de Opdrachtgever

van hetgeen waartoe hij jegens 

Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van 

Advies daardoor direct of indirect ontstaan.

5.9  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet 

indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 

Advies. 

 

Artikel 6 – Contractduur en uitvoeringstermijn
 

6.1  De overeenkomst wordt aangegaan voor bep

en schriftelijk anders overeenkomen. 

6.2  Indien Mariëlle Verhoef Advies

tijdig in staat is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, heeft 

Mariëlle Verhoef Advies

voeren ofwel, indien nakoming binnen een redelijke termijn niet meer mogelijk is, 

de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren 

6.3  Alle vorderingen van Mariëlle Verhoef

opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, er enig beslag ten laste van de 

opdrachtgever is, de opdrachtgever

faillissement wordt verklaard. 

6.4 Indien de voor de uitv

zijn verstrekt, heeft Mariëlle Verhoef Advies

overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra 

kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan 

brengen 

6.5  Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of 

aanwijzing van de opdrachtgever

gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief e

wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk 

overeengekomen werd

Artikel 7 – Wijziging van de overeenkomst
 

7.1  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke 

uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of 

aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst 

dienovereenkomstig aanpassen. 

7.2  Indien de partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of 

aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden 

beïnvloed. Mariëlle Verhoef Advies

hiervan op de hoogte stellen. 

7.3  Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve 

consequenties heeft, zal 

tevoren inlichten.  
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Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming 

van hetgeen waartoe hij jegens Mariëlle Verhoef Advies gehouden is, dan is de 

aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Mariëlle Verhoef 

daardoor direct of indirect ontstaan. 

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet 

indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mariëlle Verhoef 

Contractduur en uitvoeringstermijn 

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk 

en schriftelijk anders overeenkomen.  

Mariëlle Verhoef Advies door niet-toerekenbare tekortkoming niet of niet 

tijdig in staat is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, heeft 

oef Advies het recht om de overeenkomst op een later tijdstip uit te 

voeren ofwel, indien nakoming binnen een redelijke termijn niet meer mogelijk is, 

de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren  

Mariëlle Verhoef Advies zijn direct opeisbaar, indien 

zijn verplichtingen niet nakomt, er enig beslag ten laste van de 

opdrachtgever surseance van betaling krijgt of in staat van 

faillissement wordt verklaard.  

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig 

Mariëlle Verhoef Advies het recht de uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra 

kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te 

Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of 

pdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt 

gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht 

wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk 

overeengekomen werd met betrekking tot de uitvoeringstermijn

Wijziging van de overeenkomst 

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke 

uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of 

aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst 

g aanpassen.  

Indien de partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of 

aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden 

Mariëlle Verhoef Advies zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk 

hoogte stellen.  

Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve 

consequenties heeft, zal Mariëlle Verhoef Advies de opdrachtgever
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in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming 

gehouden is, dan is de 

Mariëlle Verhoef 

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet 

Mariëlle Verhoef 

aalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk 

toerekenbare tekortkoming niet of niet 

tijdig in staat is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, heeft 

het recht om de overeenkomst op een later tijdstip uit te 

voeren ofwel, indien nakoming binnen een redelijke termijn niet meer mogelijk is, 

 

zijn direct opeisbaar, indien 

zijn verplichtingen niet nakomt, er enig beslag ten laste van de 

surseance van betaling krijgt of in staat van 

oering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig 

het recht de uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra 

in rekening te 

Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of 

, van de bevoegde instanties et cetera, wordt 

n / of kwantitatief opzicht 

wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk 

.  

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke 

uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of 

aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst 

Indien de partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of 

aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden 

zo spoedig mogelijk 

Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve 

opdrachtgever hierover 



 

 

7.4   In afwijking van lid 3 

in rekening brengen indien wijziging of aanvulling het gevolg is van 

omstandigheden die aan 

tenzij anders overeengekomen. 

7.5 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan 

tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of 

kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader 

te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

7.6 Mariëlle Verhoef Advies

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 inst

overeenkomst in redelijkheid niet van 

gevergd. 

7.7 Indien de Opdrachtgever

niet nakomt en deze niet

Verhoef Advies gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te 

ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige 

schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de 

wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.8 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door 

zal Mariëlle Verhoef Advies

overdracht van nog te verrichten werkza

opzegging aan de opdrachtgever

werkzaamheden voor 

dan worden deze aan de 

gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij 

Mariëlle Verhoef Advies

7.9 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 

Verhoef Advies op de 

Verhoef Advies de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn 

aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.10 Indien Mariëlle Verhoef Advies

generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op 

enigerlei wijze ontstaan.

7.11 Indien de ontbinding aan de 

Advies gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, 

daardoor direct en indirect ontstaan.

7.12 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) 

faillissement, van beslaglegging 

maanden is opgeheven 

een andere omstandigheid waardoor de 

zijn vermogen kan beschikken, staat het 

overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of 

overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van 

enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Verhoef Advies op de 
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van dit artikel zal Mariëlle Verhoef Advies geen meerkosten 

in rekening brengen indien wijziging of aanvulling het gevolg is van 

omstandigheden die aan Mariëlle Verhoef Advies kunnen worden toegerekend, 

tenzij anders overeengekomen.  

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Mariëlle Verhoef Advies

tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of 

kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader 

te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 

oef Advies is 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 Mariëlle Verhoef Advies kan worden 

Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen 

niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is 

gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te 

ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige 

schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever

ot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Mariëlle Verhoef Advies

Mariëlle Verhoef Advies in overleg met de opdrachtgever zorg

overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de 

opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de 

Mariëlle Verhoef Advies extra kosten met zich meebrengt, 

dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De 

gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij 

Mariëlle Verhoef Advies anders aangeeft. 

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 

Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien 

de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn 

aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

Mariëlle Verhoef Advies tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op 

gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op 

enigerlei wijze ontstaan. 

Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Mariëlle Verhoef 

gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, 

irect en indirect ontstaan. 

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of 

faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie 

maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsane

een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over 

zijn vermogen kan beschikken, staat het Mariëlle Verhoef Advies

overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of 

nuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van 

enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van 

opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
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geen meerkosten 

in rekening brengen indien wijziging of aanvulling het gevolg is van 

kunnen worden toegerekend, 

ëlle Verhoef Advies een verzoek 

tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of 

kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader 

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 

andhouding van de 

kan worden 

zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen 

nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Mariëlle 

gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te 

ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige 

Opdrachtgever, uit hoofde van 

ot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

Mariëlle Verhoef Advies, 

zorg dragen voor 

amheden aan derden. Dit tenzij de 

toerekenbaar is. Indien de overdracht van de 

extra kosten met zich meebrengt, 

in rekening gebracht. De opdrachtgever is 

gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij 

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Mariëlle 

onmiddellijk opeisbaar. Indien Mariëlle 

de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn 

tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op 

gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op 

Mariëlle Verhoef 

gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, 

van betaling of 

indien en voor zover het beslag niet binnen drie 

, van schuldsanering of 

niet langer vrijelijk over 

Mariëlle Verhoef Advies vrij om de 

overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of 

nuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van 

De vorderingen van Mariëlle 

zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 



 

 

 

Artikel 8 – Voortijdige beëindiging of ontbinding van de overeenkomst 
  

8.1 Als gevolg van feiten of omstandigheden die zich

der partijen onttrekken en hen niet verwijtbaar zijn, kan de overeenkomst worden 

beëindigd wanneer voltooiing v

partijen kan worden gevergd. 

8.2 Indien de afbouwfase van werkzaamheden voor 

kosten met zich meebrengt, worden deze aan 

8.3 Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met 

onmiddellijke ingang te ontbinden, indien; de andere partij surseance van betaling 

heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, de andere partij in staat van 

faillissement is gesteld of een faillis

der partijen haar verplichtingen jegens de andere partij niet dan wel niet tijdig 

nakomt.  

8.4  Bij beëindiging van de werkzaamheden of ontbinding 

Mariëlle Verhoef Advies

verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 9 – Overmacht 

 
9.1 Mariëlle Verhoef Advies

jegens de opdrachtgever

omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een 

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voor

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende 

oorzaken, voorzien of niet

kan uitoefenen, doch waardoor 

verplichtingen na te komen. 

verband met ziekte, letsel of andere onvermijdbare privé

hieronder inbegrepen.

9.2 Mariëlle Verhoef Advies

de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, 

intreedt nadat Mariëlle Verhoef Advies

9.3 Mariëlle Verhoef Advies

verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien

dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te 

ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de 

9.4 Voor zover Mariëlle Verhoef Advies

verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze 

zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte

zelfstandige waarde toekomt, is 

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De 

opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een 

afzonderlijke overeenkom
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Voortijdige beëindiging of ontbinding van de overeenkomst 

Als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan de directe invloed van een 

der partijen onttrekken en hen niet verwijtbaar zijn, kan de overeenkomst worden 

beëindigd wanneer voltooiing van de opdracht redelijkerwijs niet van een der 

partijen kan worden gevergd.  

Indien de afbouwfase van werkzaamheden voor Mariëlle Verhoef Advies

kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

eeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met 

onmiddellijke ingang te ontbinden, indien; de andere partij surseance van betaling 

heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, de andere partij in staat van 

faillissement is gesteld of een faillissementsaanvraag is ingediend, dan wel één 

der partijen haar verplichtingen jegens de andere partij niet dan wel niet tijdig 

de werkzaamheden of ontbinding van de overeenkomst heeft 

Mariëlle Verhoef Advies tenminste recht op vergoeding van de tot dan toe 

verrichte werkzaamheden. 

Mariëlle Verhoef Advies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting 

pdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een 

omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een 

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen 

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende 

oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Mariëlle Verhoef Advies

kan uitoefenen, doch waardoor Mariëlle Verhoef Advies niet in st

verplichtingen na te komen. Eventuele uitval binnen Mariëlle Verhoef Advies

verband met ziekte, letsel of andere onvermijdbare privé-omstandigheden zijn 

hieronder inbegrepen. 

Mariëlle Verhoef Advies heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien 

de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, 

Mariëlle Verhoef Advies zijn verbintenis had moeten nakomen.

Mariëlle Verhoef Advies kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de 

verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt 

, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te 

ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de 

Mariëlle Verhoef Advies ten tijde van het intreden van overmacht zijn 

verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze 

zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte

zelfstandige waarde toekomt, is Mariëlle Verhoef Advies gerechtigd om het reeds 

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De 

is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een 

afzonderlijke overeenkomst. 
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Voortijdige beëindiging of ontbinding van de overeenkomst  

aan de directe invloed van een 

der partijen onttrekken en hen niet verwijtbaar zijn, kan de overeenkomst worden 

an de opdracht redelijkerwijs niet van een der 

Mariëlle Verhoef Advies extra 

in rekening gebracht. 

eeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met 

onmiddellijke ingang te ontbinden, indien; de andere partij surseance van betaling 

heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, de andere partij in staat van 

sementsaanvraag is ingediend, dan wel één 

der partijen haar verplichtingen jegens de andere partij niet dan wel niet tijdig 

van de overeenkomst heeft 

p vergoeding van de tot dan toe 

is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting 

indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een 

omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een 

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

waarden verstaan, naast hetgeen 

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende 

Mariëlle Verhoef Advies geen invloed 

niet in staat is zijn 

Mariëlle Verhoef Advies in 

omstandigheden zijn 

heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien 

de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, 

zijn verbintenis had moeten nakomen. 

de dat de overmacht voortduurt de 

deze periode langer duurt 

, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te 

ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

ten tijde van het intreden van overmacht zijn 

verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze 

zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte 

gerechtigd om het reeds 

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De 

is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een 



 

 

 

Artikel 10 – Geheimhouding 
  

10.1  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie 

die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben 

verkregen.  

10.2  Informatie geldt als vertrouwelijk a

als dit logischerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie. 

  

Artikel 11 – Intellectueel eigendom/copyright /uitgave

  

11.1 Mariëlle Verhoef Advies

toekomen op grond van de Auteurswet en andere int

regelgeving, tenzij in de overeenkomst anders is afgesproken.

11.2 Mariëlle Verhoef Advies

overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te 

gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de 

opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

11.3  Alle door Mariëlle Verhoef Advies

presentaties, rapporten, adviezen, afbeeldingen 

bestemd om te worden gebruikt door de 

zonder voorafgaande toestemming van 

verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, 

tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

11.4.  In de overeenkomst kunnen afspraken gemaakt worden over het vruchtgebruik 

van het door Mariëlle Verhoef Ad

11.5 Indien derden ten behoeve van publicaties of andere informatiedragers producten 

waarvoor de rechten bij 

willen gebruiken, dienen ze daartoe schriftelijk toest

Verhoef Advies. 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
 

12.1 Het door in het kader van de overeenkomst 

blijft eigendom van Mariëlle Verhoef Advies

verplichtingen uit de met 

deugdelijk is nagekomen.

12.2 Het door Mariëlle Verhoef Advies

eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer 

betaalmiddel worden gebruikt. De 

het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te 

bezwaren. 

12.3 De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem 

verwacht mag worden om de eigendomsrechten van 

te stellen. 
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Geheimhouding  

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie 

die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben 

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of 

voortvloeit uit de aard van de informatie.  

Intellectueel eigendom/copyright /uitgave recht /vruchtgebruik 

Mariëlle Verhoef Advies behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem 

toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet

regelgeving, tenzij in de overeenkomst anders is afgesproken. 

Mariëlle Verhoef Advies heeft het recht de door de uitvoering van e

overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te 

gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de 

ter kennis van derden wordt gebracht. 

Mariëlle Verhoef Advies verstrekte stukken, zoals redactionele stukken, 

sentaties, rapporten, adviezen, afbeeldingen enzovoorts, zijn uitsluitend 

bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem 

zonder voorafgaande toestemming van Mariëlle Verhoef Advies worden

verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, 

tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.  

In de overeenkomst kunnen afspraken gemaakt worden over het vruchtgebruik 

Mariëlle Verhoef Advies ontwikkelde product of dienst. 

Indien derden ten behoeve van publicaties of andere informatiedragers producten 

waarvoor de rechten bij Mariëlle Verhoef Advies berusten geheel of gedeeltelijk 

willen gebruiken, dienen ze daartoe schriftelijk toestemming te vragen bij 

Eigendomsvoorbehoud 

Het door in het kader van de overeenkomst Mariëlle Verhoef Advies

Mariëlle Verhoef Advies totdat de opdrachtgever

verplichtingen uit de met Mariëlle Verhoef Advies gesloten overeenkomst(en) 

deugdelijk is nagekomen. 

Mariëlle Verhoef Advies geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het 

eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer 

betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder 

het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te 

dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem 

g worden om de eigendomsrechten van Mariëlle Verhoef Advies
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Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie 

die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben 

ls dit door de andere partij is medegedeeld of 

recht /vruchtgebruik  

behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem 

ellectuele wet- en 

heeft het recht de door de uitvoering van een 

overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te 

gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de 

stukken, zoals redactionele stukken, 

enzovoorts, zijn uitsluitend 

en mogen niet door hem 

worden 

verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, 

 

In de overeenkomst kunnen afspraken gemaakt worden over het vruchtgebruik 

ontwikkelde product of dienst.  

Indien derden ten behoeve van publicaties of andere informatiedragers producten 

berusten geheel of gedeeltelijk 

emming te vragen bij Mariëlle 

Mariëlle Verhoef Advies geleverde 

pdrachtgever alle 

gesloten overeenkomst(en) 

geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het 

eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als 

is niet bevoegd om het onder 

het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te 

dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem 

Mariëlle Verhoef Advies veilig 



 

 

12.4 Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan 

wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de 

verplicht om Mariëlle Verhoef Advies

 

Artikel 13 – Persoonsgegevens en privacy
  

13.1  Mariëlle Verhoef Advies

verzamelde gegevens van personen slechts gebruiken voor het verstrekken 

adviezen, wanneer deze niet herleidbaar zijn naar geïdentificeerde of 

identificeerbare natuurlijke personen in de database. Dit gebruik zal te allen tijde 

geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet

13.2  Opdrachtgever verplicht zich te allen tijde de toepasselijke wet

ten aanzien van het opslaan en verwerken van persoonsgegevens na te leven en 

de door opdrachtgever

dat Mariëlle Verhoef Advies

gebruiken voor het verstrekken van adviezen in het kader van haar activiteiten 

met inachtneming van de toepasselijke wet

  

Artikel 14 – Betaling en incassokosten
 

14.1 De betalingstermijn is 21 dagen. 

14.2 Betaling van producten en diensten dient te geschieden in euro’s op een door 

Mariëlle Verhoef Advies

Mariëlle Verhoef Advies

14.3 Mariëlle Verhoef Advies

vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van eventuele 

leveringsverplichtingen kan worden opgeschort totdat betaling heeft 

plaatsgevonden.  

14.4 Na het verstrijken van een termijn van 21 dagen na de factuurdatum is de 

opdrachtgever in verzuim. Alle op de invordering vallende kosten zullen voor 

rekening van de opdrachtgever

gerechtelijke kosten, et cetera. 

de hoofdsom weigeren, indien daar

rente en incassokosten worden voldaan.

14.5  Mariëlle Verhoef Advies

voor de betaling c.q. de termijnbetaling te verlangen, waarbij nakoming van 

eventuele leveringsverplichtingen kan worden opgeschort totdat hieraan voldaan 

is.  

14.6  Door de opdrachtgever

eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van 

opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de 

dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur. 

kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, 

indien de Opdrachtgever

aanwijst.  
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Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan 

wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever

Verhoef Advies daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

Persoonsgegevens en privacy 

Mariëlle Verhoef Advies zal alle in een database geleverde of door haar 

verzamelde gegevens van personen slechts gebruiken voor het verstrekken 

adviezen, wanneer deze niet herleidbaar zijn naar geïdentificeerde of 

identificeerbare natuurlijke personen in de database. Dit gebruik zal te allen tijde 

geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 

verplicht zich te allen tijde de toepasselijke wet- 

ten aanzien van het opslaan en verwerken van persoonsgegevens na te leven en 

opdrachtgever te benaderen derden op de hoogte te stellen van het feit 

Mariëlle Verhoef Advies de in de database opgeslagen gegevens mag 

gebruiken voor het verstrekken van adviezen in het kader van haar activiteiten 

met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Betaling en incassokosten 

De betalingstermijn is 21 dagen.  

Betaling van producten en diensten dient te geschieden in euro’s op een door 

Mariëlle Verhoef Advies aangewezen rekening, dan wel op een andere door 

Mariëlle Verhoef Advies aangewezen manier.  

Mariëlle Verhoef Advies behoudt zich het recht voor een betaling c.q. 

vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van eventuele 

leveringsverplichtingen kan worden opgeschort totdat betaling heeft 

Na het verstrijken van een termijn van 21 dagen na de factuurdatum is de 

in verzuim. Alle op de invordering vallende kosten zullen voor 

opdrachtgever zijn, zoals wettelijke rente, incassokosten, 

gerechtelijke kosten, et cetera. Mariëlle Verhoef Advies kan volledige aflossing van 

de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende 

rente en incassokosten worden voldaan. 

Mariëlle Verhoef Advies houdt zich het recht voor om te allen tijde een zekerheid 

voor de betaling c.q. de termijnbetaling te verlangen, waarbij nakoming van 

e leveringsverplichtingen kan worden opgeschort totdat hieraan voldaan 

opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de 

eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van 

ie het langst open staan, zelfs al vermeldt de 

dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur. Mariëlle Verhoef Advies

kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, 

Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling 
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Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan 

pdrachtgever 

daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.  

zal alle in een database geleverde of door haar 

verzamelde gegevens van personen slechts gebruiken voor het verstrekken van 

adviezen, wanneer deze niet herleidbaar zijn naar geïdentificeerde of 

identificeerbare natuurlijke personen in de database. Dit gebruik zal te allen tijde 

en regelgeving.  

 en regelgeving 

ten aanzien van het opslaan en verwerken van persoonsgegevens na te leven en 

te benaderen derden op de hoogte te stellen van het feit 

n de database opgeslagen gegevens mag 

gebruiken voor het verstrekken van adviezen in het kader van haar activiteiten 

Betaling van producten en diensten dient te geschieden in euro’s op een door 

aangewezen rekening, dan wel op een andere door 

een betaling c.q. 

leveringsverplichtingen kan worden opgeschort totdat betaling heeft 

Na het verstrijken van een termijn van 21 dagen na de factuurdatum is de 

in verzuim. Alle op de invordering vallende kosten zullen voor 

zijn, zoals wettelijke rente, incassokosten, 

kan volledige aflossing van 

bij niet eveneens de opengevallen en lopende 

houdt zich het recht voor om te allen tijde een zekerheid 

voor de betaling c.q. de termijnbetaling te verlangen, waarbij nakoming van 

e leveringsverplichtingen kan worden opgeschort totdat hieraan voldaan 

gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de 

eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van 

ie het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever 

Mariëlle Verhoef Advies 

kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, 

een andere volgorde voor de toerekening van de betaling 



 

 

14.7 Mariëlle Verhoef Advies

te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk

factureren. 

14.8 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan 

Mariëlle Verhoef Advies

schorten de betalingsverplichting niet op. 

14.9 Indien Mariëlle Verhoef Advies

vaste prijs overeenkomt, dan is 

gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de 

opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te 

ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of 

verplichting ingevolge de wet

van de prijs van grondstoffen,

aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht
 

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij 

het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of 

gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de 

rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

15.2 De rechter in de vestigingsplaats van 

bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders 

voorschrijft. Niettemin heeft 

leggen aan de volgens de wet bev

15.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste 

hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 – Wijziging algemene voorwaarden
 

16.1  Van toepassing is steeds de 

van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Mariëlle Verhoef Advies. 

16.2 Algemene voorwaarden worden niet tussentijds gewijzigd, tenzij strikt 

noodzakelijk vanwege wettelijke of andere dwingende bepalingen. Opdrachtgever 

wordt hierover in een dergelijk
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Mariëlle Verhoef Advies is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit 

te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk of periodiek 

is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan 

Mariëlle Verhoef Advies verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur 

schorten de betalingsverplichting niet op.  

Mariëlle Verhoef Advies met de opdrachtgever een vast hon

vaste prijs overeenkomt, dan is Mariëlle Verhoef Advies niettemin te allen tijde 

gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de 

in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te 

ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of 

verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging 

van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het 

aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Toepasselijk recht, klachten en geschillen 

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mariëlle Verhoef Advies partij is, is uitsluitend 

het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of 

gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de 

rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 

in de vestigingsplaats van Mariëlle Verhoef Advies is bij uitsluiting 

bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders 

voorschrijft. Niettemin heeft Mariëlle Verhoef Advies het recht het geschil voor te 

leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste 

hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ijziging algemene voorwaarden 

Van toepassing is steeds de versie die van kracht was ten tijde van de bevestiging 

van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Mariëlle Verhoef Advies. 

Algemene voorwaarden worden niet tussentijds gewijzigd, tenzij strikt 

noodzakelijk vanwege wettelijke of andere dwingende bepalingen. Opdrachtgever 

een dergelijk geval geïnformeerd door Mariëlle Verhoef Advies. 
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is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit 

of periodiek te 

is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan 

verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur 

een vast honorarium of 

niettemin te allen tijde 

gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de O 

in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te 

ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of 

of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging 

lonen et cetera of op andere gronden die bij het 

aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

partij is, is uitsluitend 

het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of 

gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de 

is bij uitsluiting 

bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders 

het recht het geschil voor te 

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste 

hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

die van kracht was ten tijde van de bevestiging 

van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Mariëlle Verhoef Advies.  

Algemene voorwaarden worden niet tussentijds gewijzigd, tenzij strikt 

noodzakelijk vanwege wettelijke of andere dwingende bepalingen. Opdrachtgever 

geval geïnformeerd door Mariëlle Verhoef Advies.  


