
 

 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN P&O PROJECTBUREAU MONIQUE SCHELLINGERHOUT 
 
Artikel 1  Algemeen 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft 
2. opdrachtnemer: P&O Projectbureau Monique Schellingerhout 

 
Artikel 2  Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, 

behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn. De 
toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de zijde van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

Artikel 3  Duur van de overeenkomst 
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht 

voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 

 
Artikel 4  Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever 

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel 
nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste 

wijze ter beschikking te stellen. 

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter 
beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard 

van de opdracht niet anders voortvloeit. 

4.3 Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden ter beschikking gestelde bescheiden aan deze 
geretourneerd. 

4.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan 
door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden zijn 

voor rekening van de opdrachtgever. 

4.5 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever 
aan de in dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan. 

4.6 Opdrachtnemer is gerechtigd alle onder haar verblijvende bescheiden en gegevens onder zich te houden, indien 

en voor zover opdrachtgever niet aan enige verplichting ingevolge de tussen partijen gesloten overeenkomst 
voldoet. 

4.7 Indien en voor zover opdrachtnemer zulks verzoekt, dient opdrachtgever kosteloos een werkruimte ter 

beschikking te stellen aan opdrachtnemer met telefoonaansluiting, fax en data-aansluiting. 
 

Artikel 5  Uitvoering van de opdracht 
5.1  Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt,  tenzij 

de overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen met het oog op een bepaalde persoon die de opdracht 

uitvoert. 
5.2 Indien opdrachtgever of opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst in te schakelen, zal 

opdrachtgever respectievelijk opdrachtnemer daartoe slechts overgaan na daartoe met opdrachtnemer 

respectievelijk opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt. 
 

Artikel 6  Vertrouwelijkheid 
6.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden ter zake alle informatie en gegevens die 

opdrachtnemer van opdrachtgever heeft verkregen. 

6.2 Het is opdrachtnemer niet toegestaan de informatie en gegevens die aan haar door opdrachtgever ter 
beschikking worden gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij de gegevens/informatie heeft 

verkregen. 

6.3 Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer de inhoud van rapporten, 
adviezen en andere uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van 

de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. 

 
Artikel 7  Intellectuele eigendom 

7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot modellen, technieken, instrumenten, software, 
en alle producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht 

van opdrachtgever. 

7.2 Het is opdrachtgever verboden modellen, technieken, instrumenten, software, ontwerpen, werkwijzen, adviezen 
en alle andere producten van de geest in de ruimste zin van het woord, al dan niet met behulp van derden te 

verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

 
Artikel 8  Honorarium 

8.1 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. 
8.2 Indien na de totstandkoming van de opdracht, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of kosten 

een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen tarieven dienovereenkomstig aan te 

passen, behoudens tussen partijen andersluidende gemaakte afspraken. 
8.3 Het honorarium van opdrachtnemer, eventueel vermeerderd met verschotten (van derden), wordt tweewekelijks 

bij (voorschot)declaratie bij opdrachtgever in rekening gebracht. Over alle door opdrachtgever aan 

opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht. 
 

Artikel 9  Betaling(svoorwaarden) 

9.1 Betaling door opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of compensatie, te geschieden binnen 30 dagen na 
factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door 

opdrachtnemer aan te wijzen bank- of girorekening. 

9.2 Indien opdrachtgever niet binnen de in 9.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever zonder dat 

daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist, en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, de 
wettelijke (handels)rente verschuldigd ex artikel 6:119(a) BW. 

9.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer moet maken als gevolg van de niet-nakoming 
van de betalingsverplichting van opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke 

kosten bedragen 10% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 500,- exclusief BTW. 

9.4. Indien sprake is van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten 
behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling als bedoeld in 

dit artikel. 

 
Artikel 10  Klachten 

10.1 Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 

dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie of factuur waarover opdrachtgever reclameert, dan wel 
binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek 

redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt op straffe van 
verval van het recht van opdrachtgever zich nog te kunnen beroepen op enig gebrek in de geleverde prestatie 

c.q. omvang van het factuurbedrag. 

10.2 Klachten als bedoeld in artikel 10.1 schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.  
10.3 Indien sprake is van een terechte klacht heeft opdrachtnemer de keus tussen aanpassing van het in rekening 

gebrachte honorarium, het verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of 

gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever 
reeds betaalde. 

 
Artikel 11  Leveringstermijn 

11.1 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden door opdrachtnemer dienen te zijn afgerond, zijn slechts te 

beschouwen als een fatale termijn indien zulks uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. 
11.2 Opdrachtgever kan de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst niet ontbinden wegens een 

termijnoverschrijding, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst niet of niet geheel uitvoert binnen een haar na 

afloop van de tussen partijen overeengekomen leveringstermijn aangezegde redelijke termijn van tenminste drie 
weken. 

 

Artikel 12  Beëindiging 
12.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst van opdracht tussentijds opzeggen. 

12.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld. 
12.3 Indien sprake is van tussentijdse opzegging van een overeenkomst voor bepaalde duur door opdrachtgever, is 

opdrachtgever een vergoeding verschuldigd wegens die voortijdige beëindiging van de overeenkomst van 

opdracht gelijk aan het bedrag dat gemiddeld per maand is gedeclareerd over de periode gedurende welke de 
overeenkomst tussen partijen bestaan heeft. 

 

Artikel 13  Aansprakelijkheid 
13.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van 

de verplichtingen van opdrachtnemer tot maximaal het gefactureerde bedrag dat over de periode van zes 
maanden voor het einde van de overeenkomst van opdracht in rekening is gebracht. 

13.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (indirecte) schade, zoals bedrijfsschade, omzetderving, winstderving, 

stagnatieschade, welke schade bij opdrachtgever is ontstaan als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in 
enige verplichting zijdens opdrachtnemer 

13.3 Opdrachtnemer heeft altijd het recht – indien zulks mogelijk is – de schade van opdrachtgever ongedaan te 

maken op een door haar te bepalen wijze. 
13.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van door opdrachtgever ter beschikking 

gestelde bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending 

geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden. 
13.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of 

onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst van opdracht samenhangen. 
 

Artikel 14  Vervaltermijn 

Elke rechtsvordering van opdrachtgever jegens opdrachtnemer uit welken hoofde ook in verband met het verrichten van 
werkzaamheden door opdrachtnemer vervalt in ieder geval één jaar na het tijdstip waarop opdrachtgever bekend werd of 

redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van zijn rechtsvordering. 

 
Artikel 15  Verbod overname personeel 

Het is opdrachtgever verboden gedurende de periode waarin opdrachtnemer werkzaamheden voor opdrachtgever verricht 
alsmede gedurende een periode van 12 maanden na afloop daarvan, een of meer personeelsleden van opdrachtnemer in 

dienst te nemen dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten op straffe van betaling aan opdrachtnemer van 

een vergoeding van € 50.000,-, onverminderd het recht van opdrachtnemer om nakoming te vorderen. 
 

Artikel 16  Meerwerk 

16.1 Meerwerk dient tussen partijen schriftelijk overeengekomen te worden, bij gebreke waarvan opdrachtnemer niet 
verplicht is meerwerk te verrichten. 

16.2 Indien en voor zover tussen partijen een leveringstermijn is overeengekomen, leidt meerwerk tot een verlenging 

van de overeengekomen leveringstermijn die in verhouding staat tot het tussen partijen overeengekomen 
meerwerk. 

 
Artikel 17 Toepasselijk recht en forumkeuze 

17.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van 

toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 
17.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beslecht door de rechtbank te 

Den Haag. 
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