
 

Algem

 

Algemene

Gelderma

 

A. Algem

In deze A

 

Opdracht

verrichten

Werkzaam

hoofde w

gebeurt in

worden v

Bescheid

of gegeve

vervaardi

 

B. Toepa

 1. Deze A

het kader

 2. Aan de

overeenk

Voorwaar

van opdra

 

C. Aanva

 1. De ove

gegeven 

 2. De ove

opdracht 

 

D. Gegev

 1. Opdrac

nodig hee

wijze ter b

 2. Opdrac

aan de in

 3. Indien 

het bepaa

aan opdra

zijn voor 

 

mene Voo

e Voorwaarde

alsen, hierna  t

meen  

Algemene Voo

tgever: de natu

n van werkzaa

mheden: alle w

worden verricht

n overleg tuss

erstrekt.   

en: alle door o

ensdragers, al

gde goederen

asselijkheid    

Algemene Voo

r van de uitvoe

e algemene vo

komsten slecht

rden. Bij twijfe

achtnemer.    

ang en duur v

ereenkomst ko

en deze opdra

ereenkomst wo

voortvloeit da

vens opdrach

chtgever is ge

eft voor het co

beschikking va

chtnemer heef

 het vorige lid

en voor zover

alde onder N, 

achtgever ver

rekening van 

orwaarde

en van toepass

te noemen opd

orwaarden wor

uurlijke persoo

amheden;    

werkzaamhed

t. Het voorgaa

sen opdrachtge

opdrachtgeve

lsmede alle in

n, waaronder s

orwaarden zijn

ering van de w

oorwaarden va

ts werking toe

el over de vraa

van de overee

omt eerst tot s

acht door de o

ordt aangegaa

at deze voor ee

htgever    

ehouden alle g

orrect uitvoere

an opdrachtne

ft het recht de

 genoemde ve

r opdrachtgeve

aan deze ger

strekt. Alle do

opdrachtgeve

en 

sing op de opd

drachtnemer. 

rdt verstaan o

on of rechtspe

den waartoe o

ande geldt in d

ever en  opdra

r aan opdrach

 het kader van

stukken of geg

n van toepassi

werkzaamhede

an opdrachtge

e voor zover de

ag of zodanige

enkomst    

stand en vangt

opdrachtneme

an voor onbep

en bepaalde t

gegevens en b

n van de verle

emer te  stellen

e uitvoering va

erplichting hee

er zulks verzo

etourneerd. D

oor opdrachtne

er.    

drachten verle

 

nder:   

ersoon die aan

pdracht is geg

de ruimste zin 

achtnemer. Op

htnemer ter be

n de uitvoering

gevensdrager

ing op alle ove

en worden aa

ever komt voo

eze niet in str

e strijdigheid a

t aan op het m

er is aanvaard

paalde tijd ten

tijd is aangega

bescheiden, w

eende opdrach

n.    

an de opdracht

eft voldaan.   

oekt worden de

De onder artike

emer gemaakt

eend aan Mijn

n opdrachtnem

geven, of die d

 van het woord

pdrachten kun

eschikking ges

g van de  opdr

s.    

ereenkomsten

ngegaan.    

r de met opdra

ijd zijn met de

aanwezig is,  p

moment dat do

. Dit  kan schri

zij uit de aard 

aan.    

welke opdracht

ht,  tijdig in de 

t op te schorte

e ter beschikk

el O.1  genoem

te kosten en b

cijfersklaar.nl 

mer opdracht  h

door  opdrachtn

d. Het formule

nen schriftelijk

stelde goedere

racht door opd

n welke door  o

achtnemer  aa

e  onderhavige 

revaleren de A

oor de  opdrach

ftelijk of mond

of strekking v

tnemer  overee

gewenste vor

en tot het mom

king gestelde  b

mde zaken wor

bestede tijd uit

Pagin

B.V. gevestig

heeft gegeven

nemer uit and

eren van de op

k dan wel mon

en,  waaronder

drachtnemer 

opdrachtneme

angegane 

Algemene 

Algemene Voo

htgever opdra

deling geschie

van  de verleen

enkomstig zijn

rm en op de g

ment  dat opdra

bescheiden, b

rden in begins

t hoofde van  d

 

na 1 van 5 

gd te 

n tot het 

deren 

pdracht 

ndeling 

r stukken 

er binnen 

orwaarden 

cht is 

eden.    

nde 

n oordeel 

ewenste 

achtgever 

behoudens 

sel niet 

dit artikel 



 

E. Uitvoe

 1. Opdrac

Opdracht

opdrachtg

 2. Opdrac

verrichten

opdrachtn

 3. Opdrac

 4. Indien 

van opdra

betrekkin

werkzaam

hebben o

 5. De uitv

het ontde

daarover 

6. Opdrac

informatie

 

F. Geheim

 1. Opdrac

betrokken

beschikki

zover  wet

 2. Opdrac

herleiden

waaronde

 3. Uitgezo

opdrachtg

 

G. Intelle

 1. Opdrac

heeft geb

producten

 2. Het is o

systeemo

inschakel

 3. Het is o

een desk

 

H. Overm

 1. Indien 

gevolge v

geregelde

ering opdrach

chtnemer bep

tnemer zal zo 

gever omtrent

chtnemer heef

n door een do

nemer wensel

chtnemer voer

tijdens de opd

achtgever wel

g hebbende a

mheden in inci

op  tussentijds 

voering van de

ekken van frau

aan opdracht

chtgever is ge

e te doen toek

mhouding en

chtnemer is ve

n. Deze gehei

ng is gesteld 

ttelijke- of ber

chtnemer is ge

 zijn tot individ

er begrepen b

onderd het be

gever ter besc

ectuele eigen

chtnemer beh

bruikt in het ka

n in juridische 

opdrachtgeve

ontwerpen, we

ling van derde

opdrachtgeve

kundig oordeel

macht    

opdrachtneme

van een hem n

e gang van za

ht    

aalt de wijze w

mogelijk reke

t de uitvoering

ft het recht be

or de opdrach

lijk is met het o

rt de opdracht

dracht werkza

ke niet vallen 

aantekeningen

identele opdra

overleg van o

e opdracht is n

ude. Indien de 

tgever  rapport

ehouden om o

komen die doo

n exclusiviteit

erplicht tot geh

mhouding bet

en de door  ve

oepsregelen o

erechtigd de n

duele opdrach

benchmarking 

epaalde in het 

chikking wordt

dom    

oudt zich alle 

ader van de uit

zin rechten k

r uitdrukkelijk 

erkwijzen, adv

en te verveelvo

r niet toegesta

l omtrent de w

er zijn verplich

niet toerekenb

aken binnen zi

waarop de ver

ning houden m

 van de opdra

epaalde werkz

htnemer aan te

oog op een vo

t uit in overeen

amheden zijn 

onder de wer

n in de adminis

acht  van opdra

pdrachtgever 

niet - tenzij uitd

werkzaamhed

eren.              

pdrachtnemer

or opdrachtnem

t    

heimhouding t

treft alle inform

erwerking daar

opdrachtneme

na bewerking v

htgevers, aan t

met bijvoorbe

vorige lid, is o

t gesteld aan t

rechten voor 

tvoering van d

unnen bestaa

verboden die 

iezen, (model

oudigen, te  op

aan die predik

werkzaamhede

htingen uit de 

bare oorzaak, 

jn  ondernemin

rleende opdra

met tijdig vers

acht.    

zaamheden, zo

e wijzen perso

oor  partijen op

nstemming me

 verricht ten b

rkzaamheden 

stratie  van opd

achtgever zijn

en opdrachtn

drukkelijk and

den  aanwijzin

                     

r met regelma

mer dient te w

tegenover der

matie van  vertr

rvan verkrege

er een informa

verkregen cijfe

te wenden vo

eeld branche-o

opdrachtneme

te wenden tot 

met betrekkin

de overeenkom

an of  worden g

producten, w

)contracten en

penbaren of te

kten aan derde

en van opdrac

overeenkoms

waaronder  be

ng, worden die

cht wordt uitg

trekte en vera

onder kennisg

oon of  derde, i

ptimale uitvoer

et normaal te 

behoeve van h

zoals  overeen

drachtnemer h

 verricht. Deze

emer.    

ders schriftelijk

gen voor fraud

                      

at van minste

worden verwer

rden, die niet b

rouwelijke aar

n resultaten. D

atieplicht opleg

ermatige uitko

or  statistische

organisaties. 

er niet gerecht

een ander do

g tot producte

mst met  opdra

gevestigd.    

aaronder beg

n  andere gees

e exploiteren.  

en ter hand te 

chtnemer.    

st niet, niet tijd

egrepen maar 

e verplichtinge

evoerd.    

antwoorde  aan

geving aan  opd

ndien zulks na

ring van de op

achten gedrag

et beroep, het

ngekomen, wo

het vermoeden

e aantekening

k wordt  vermel

de opleveren, 

                    

ns één maal p

kt.  

bij de uitvoerin

rd die hem doo

Deze geheimh

ggen.    

omsten, mits d

e of vergelijken

igd de informa

el  dan waarvo

en van de gees

achtgever, voo

repen  comput

stesproducten

 

stellen, ander

ig of niet  beho

daartoe niet b

en opgeschort

Pagin

nwijzingen van

drachtgever, t

aar oordeel va

pdracht.    

gsregels.    

et  bedrijf of de 

ordt aan de da

n ontleend da

gen dienen be

ld - specifiek g

 zal opdrachtn

                      

per maand alle

ng  van de opd

or opdrachtge

houding geldt 

die  uitkomsten

nde doeleinde

atie  die hem d

oor zij werd ve

st  welke hij ge

or zover op die

terprogramma

n al dan niet m

rs dan  ter inw

oorlijk kan nak

beperkt stagna

t tot op het mo

 

na 2 van 5 

n 

te laten 

an 

persoon 

aarop 

at deze 

etrekking te 

gericht op 

nemer 

                

e 

dracht zijn 

ever ter 

niet voor 

n niet te 

en, 

door 

erkregen.   

ebruikt of 

e 

a’s, 

met 

inning van 

komen ten 

atie in de 

oment dat 



 

opdrachtn

 2. Opdrac

geheel of

 

I. Honora

 1. Opdrac

werkzaam

heeft vold

 2. Het ho

berekend

verschuld

  3. Het ho

derden, w

gebracht.

4. Opdrac

  

J. Betalin

 1. Betalin

vervaldat

 2. Indien 

niet tijdige

sommatie

brengen t

welke  opd

 3. Alle ko

voor reke

vorderen 

 4. In geva

behoeve 

factuurbe

 

K. Reclam

 1. Een re

dagen na

te worden

 2. Een re

 3. Indien 

reclame. 

 

L. Aansp

 1. Voor a

niet-, niet

tot het be

nemer  alsnog 

chtgever heeft

f gedeeltelijk e

arium    

chtnemer heef

mheden op te 

daan. 

norarium van 

d met inachtne

digd steeds pe

norarium van 

wordt inclusief 

.                       

chtnemer is ge

ng    

ng van het fact

um van de fac

de automatisc

e betaling, is o

e of ingebreke

tot op  de datu

drachtnemer h

osten, ontstaan

ening van opdr

bedrag.    

al van een gez

van de gezam

edrag.    

me    

clame met be

a de verzendda

n kenbaar gem

clame als in h

de reclame ni

   

prakelijkheid   

lle directe sch

t tijdige of niet 

edrag waarvoo

in staat is dez

t het recht, in 

en met onmidd

ft vóór de aan

schorten tot o

opdrachtnem

eming van de g

er de eerste ni

opdrachtnem

f de eventueel

                     

erechtigd de p

tuurbedrag do

ctuur, zonder e

che incasso do

opdrachtgever

estelling,  het re

m van algehe

heeft.    

n ten gevolge 

rachtgever. De

zamenlijk gege

menlijke opdra

etrekking tot de

atum van de s

maakt.    

het eerste lid b

iet tijdig wordt

 

hade van opdr

behoorlijke u

or opdrachtnem

ze op de overe

geval de situa

dellijke ingang

nvang van de w

op het momen

er is niet afha

gebruikelijke t

euwe dag van

er, zo nodig v

verschuldigde

                      

prijzen aan te 

oor opdrachtge

enig recht op 

oor of namens

r van  rechtswe

echt vanaf de 

ele voldoening

van gerechtel

e buitengerec

even opdrach

achtgevers zijn

e verrichte we

stukken of info

bedoelt, schort

ingesteld verv

achtgever, op

itvoering van d

mer zich  met b

eengekomen 

atie als bedoel

g schriftelijk op

werkzaamhed

t dat opdracht

ankelijk van de

tarieven van  o

n iedere maan

vermeerderd m

e omzetbelast

                      

passen waaro

ever dient te g

korting of sch

s opdrachtgev

ege in verzuim

vervaldag opd

, een en ande

lijke of buiteng

htelijke kosten

t zijn opdrach

n verricht, hoo

erkzaamheden

ormatie waaro

t de betalingsv

rvallen alle rec

p enigerlei wijz

de opdracht, i

betrekking tot 

wijze na te ko

lt in het eerste

p  te zeggen.   

den en tussent

tgever de fact

e uitkomst van

opdrachtneme

nd. 

met verschotte

ting, per  maan

                      

onder ook beg

geschieden mi

uldvergelijking

ver wordt gest

m en heeft opd

drachtgever d

er onverminde

gerechtelijke i

n zijn  vastgest

tgevers, voorz

fdelijk  aanspra

n en/of het fact

ver  opdrachtg

verplichting va

chten van opdr

ze verband ho

s de  aansprak

de niet-, niet 

omen.    

e lid zich  voord

tijds het recht 

uren met betre

de verleende

r (vaste fee pe

en en declarati

nd aan opdrac

                     

repen prijsind

ddels automa

g.    

orneerd en de

drachtnemer, z

e wettelijke re

rd de verdere 

ncassering va

teld op ten min

zover de  werk

akelijk voor de

tuurbedrag die

gever reclamee

an opdrachtge

rachtgever in  v

udend met, da

kelijkheid van 

tijdige of niet b

Pagin

doet, de overe

de  uitvoering 

rekking tot de 

e  opdracht en 

er maand) en 

ies  van ingesc

chtgever in rek

                     

dexatie. 

atische incasso

erhalve er spra

zonder nadere

ente in rekenin

 rechten 

an  de vorderin

nste 15% van

kzaamheden te

e betaling van

ent  schriftelijk 

ert, aan opdra

ever  niet op.    

 verband met d

an  wel veroorz

opdrachtnem

behoorlijke na

 

na 3 van 5 

eenkomst 

van de 

maandfee 

wordt 

is 

chakelde 

kening 

                 

o per de 

ake is van 

e 

ng te 

g, zijn 

 het te 

en 

 het 

binnen 30 

achtnemer 

de 

zaakt door 

er beperkt 

akoming 



 

daarvan h

 2. Voor a

ondernem

de uitvoe

 3. Opdrac

ongedaan

 4. Opdrac

verzendin

opdrachtn

en gegev

opdrachtg

 5. Opdrac

onmiddel

 6. Opdrac

niet tijdige

 7. Opdrac

doordat o

 

M. Opzeg

 1. Opdrac

eindigt vo

 2. Opzeg

3. Nadat 

voort te z

 4. Indien 

gemotive

omstandi

 

N. Opsch

 1.Opdrac

afgifte va

vordering

 2. Het be

die nog g

 

O. Archie

 1. De (dig

stukken e

blijven eig

2. De doo

wettelijke

3. Opdrac

van subst

heeft verzeker

lle indirecte sc

ming van opdr

ring van de w

chtnemer heef

n te maken.    

chtnemer is ni

ng per post, on

nemer of derd

vens tijdens ele

gever,  opdrac

chtgever vrijw

lijk met de uitv

chtnemer is ni

e of onvolledig

chtgever vrijw

opdrachtgever

gging    

chtgever en op

oordat de opdr

ging dient sch

opdrachtgeve

zetten. 

en voorzover 

erd mede te d

gheden in het

hortingsrecht

chtnemer is be

n bescheiden 

gen op opdrac

paalde in het 

een bewerkin

ef en machtig

gitale) dossier

en digitale bes

gendom van o

or Mijncijferskl

e bewaarplicht 

chtgever mach

titutie, om nam

rd.    

chade, waaron

achtgever, op

erkzaamhede

ft te allen tijde

iet aansprakel

ngeacht of het

den. Opdrachtn

ektronisch  tra

htnemer of de

aart opdrachtn

voering van de

iet aansprakel

ge informatie h

aart opdrachtn

r aan opdracht

pdrachtnemer

racht is voltoo

hriftelijk aan de

er de opzeggin

opdrachtnem

delen welke re

t belang van d

t    

evoegd om de 

of andere zak

htgever volled

eerste lid is n

g door opdrac

ging  

s met aanteke

standen van de

opdrachtneme

laar.nl opgesla

tot bewaren v

htigt opdracht

mens hem alle

nder mede be

p enigerlei wijz

en door opdrac

e het recht, ind

lijk voor besch

t vervoer of de

nemer is niet  a

nsport, ongea

erden.   

nemer tegen a

e overeenkom

lijk voor schad

heeft verstrekt

nemer voor vo

tnemer onjuist

r kunnen te all

oid, is het bepa

e wederpartij t

ng heeft ontva

er de overeen

edenen ten gro

de wederpartij 

nakoming van

ken aan opdra

dig zijn voldaa

iet van toepas

chtnemer hebb

eningen, comp

e werkzaamhe

er.    

agen digitale i

van de origine

nemer gedure

e fiscale aangi

egrepen stagn

ze verband ho

chtnemer, is  d

dien en voor z

hadiging of ten

e verzending  g

aansprakelijk 

acht of dit elek

alle aansprake

mst samenhan

de, welke is ve

kt.    

orderingen van

te, niet tijdige 

len tijde de ov

aalde onder L

te worden me

ngen is opdra

nkomst door o

ondslag liggen

 eisen.    

n al zijn verpli

achtgever of d

an.    

ssing met betr

ben ondergaa

puteruitdraaien

eden van opd

nformatie onts

ele documente

ende de duur v

iften   (waarond

atie in de gere

udend met, da

deze nimmer a

zover mogelijk

niet gaan van 

geschiedt doo

voor beschad

ktronisch trans

en van derden

gen.    

eroorzaakt doo

n derden weg

of onvolledige

vereenkomst o

, tweede lid  va

degedeeld.    

achtgever niet 

pzegging beë

n aan  de opze

chtingen op te

derden,  tot op 

rekking tot zak

an.    

n, berekening

rachtnemer in

slaat opdracht

en. 

van de opdrac

der doch niet b

egelde gang v

an  wel veroorz

aansprakelijk.   

, de schade va

bescheiden  tij

or of namens o

iging of teniet

port geschied

n welke direct 

ordat  opdrach

ens schade di

e  informatie he

opzeggen. Indi

an toepassing

                      

meer gehoud

indigt is hij  ge

gging en al da

e schorten,  wa

het moment d

ken of beschei

en en alle ove

n het  kader van

tgever niet van

cht  onvoorwaa

beperkt tot de 

Pagin

van  zaken in d

zaakt door ee

   

an  opdrachtge

jdens vervoer

opdrachtgever

t gaan van bes

dt door of nam

of  indirect, mi

htgever hem o

ie  veroorzaak

eeft verstrekt.  

ien  de overee

.    

                     

en de werkza

ehouden opdra

atgene te doe

aaronder begr

dat alle opeisb

iden  van opdr

erige  schriftelij

n de opdracht

n zijn zelfstan

ardelijk, met h

opgave van h

 

na 4 van 5 

e 

n fout in 

ever 

r of tijdens 

r, 

standen 

ens 

ddellijk of 

njuiste, 

t is 

 

enkomst 

               

amheden 

achtgever 

n wat de 

repen de 

bare 

rachtgever 

jke 

t, zijn en 

dige 

et recht 

het loon 



 

voor de h

de inkom

en in te d

 4. Opdrac

van subst

aangiften

 5. Opdrac

van subst

aanslage

 

P. Elektro

1. Opdrac

elektronis

aflevering

elektronis

of verwer

het teleco

2. De dat

van) de d

door de o

3. Opdrac

systemen

niet berei

 

Q. Toepa

 1. Op alle

toepassin

 2. Alle ge

deze voo

beslecht d

het gesch

 

R. Kenni

 1. De Alg

 2. Aan de

 

Deze Alg

 

Aldus vas

 

De Direct

H.B. van 

 

heffing van we

stenbelasting 

ienen (al dan 

chtgever mach

titutie, tot het 

, alsmede de 

chtgever mach

titutie, om nam

n en afdrachte

onische midd

chtnemer is ni

sche middelen

g of vertraging

sche commun

rking van elekt

ommunicatien

a-uittreksels u

door opdrachtn

opdrachtgever

chtnemer is ge

n te bewerkste

kbaarheid val

asselijk recht

e overeenkom

ng zijn, is Ned

eschillen die ve

rwaarden van

door de bevoe

hillen betreft d

sname  

emene Voorw

e opdrachtgev

emene Voorw

stgesteld bij be

tie,   

Doorn  

rknemers- en 

en de opgave

niet elektronis

htigt opdracht

opvragen van

daaruit  voortv

htigt opdracht

mens hem bez

en. 

delen 

iet aansprakel

n van commun

g bij de aflever

icatie door de

tronische com

etwerk of and

uit de compute

nemer verstuu

r. 

ehouden een 

elligen, er is in

t onder punt L

t en forumkeu

sten tussen o

erlands recht 

erband houde

n toepassing z

egde rechter i

ie  geen betrek

waarden worde

ver wordt op ve

waarden gelde

estuursbesluit

sociale verze

en voor de ven

sch).    

nemer gedure

 alle informati

vloeiende aans

nemer gedure

zwaar- en  bero

lijk voor schad

nicatie, waaron

ring van elektr

rden of door p

mmunicatie, ov

ere voor elekt

ersystemen va

urde elektronis

inspanningsve

 deze geen sp

L. 

uze    

pdrachtgever 

van toepassin

en met overeen

ijn en welke n

n het  arrondis

kking hebben 

en bij iedere o

erzoek een ex

en met ingang 

t d.d. 1 oktobe

ekeringen, de o

nnootschapsb

ende de duur v

ie (al dan  niet 

slagen en afd

ende de duur v

oepsprocedur

de die opdrach

nder – maar n

ronische comm

programmatuu

verbrenging va

tronische com

an opdrachtne

sche commun

erplichting te l

prake van een

en opdrachtn

ng.    

nkomsten tuss

niet tot de  com

ssement waari

op het bedrijf 

opdrachtverstr

xemplaar van 

van 1 oktober

er 2011  

opgaven voor 

belasting)  te on

van de opdrac

elektronisch) 

rachten.    

van de opdrac

res te voeren t

htgever lijdt te

niet beperkt tot

municatie, ond

ur/apparatuur 

an virussen en

mmunicatie ben

emer leveren d

icatie tot het m

leveren om de

n resultaatverp

emer waarop 

sen opdrachtg

mpetentie van d

in opdrachtne

of beroep van

rekking verstre

deze voorwaa

r 2011.   

de omzetbela

ndertekenen (

cht  onvoorwaa

inzake de ond

cht  onvoorwaa

tegen de onde

n gevolge van

t – schade ten

derschepping 

gebruikt voor 

n niet of niet go

nodigde midde

dwingend bew

moment dat te

e bereikbaarhe

plichting. Aans

deze  Algeme

gever en  opdra

de kantonrech

mer zijn vestig

n opdrachtgev

ekt. 

arden  toegezo

Pagin

asting, de opg

(al dan niet ele

ardelijk, met h

der punt 2 bed

ardelijk, met h

er punt 3 bedo

n gebruik van 

n gevolge van 

of manipulatie

verzending, o

oed functione

elen.               

wijs op van (de

egenbewijs is g

eid van haar s

sprakelijkheid 

ene Voorwaard

achtnemer, wa

hter behoren, w

gingsplaats he

ver.    

onden.   

 

na 5 van 5 

aven voor 

ektronisch) 

et recht 

doelde 

et recht 

oelde 

niet-

e van 

ontvangst 

ren van 

               

e inhoud 

geleverd 

software en 

inzake 

den van 

aarop 

worden 

eeft, tenzij 


