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Algemene voorwaarden 2017 voor dienstverlening wegwijsinbouwrecht 

 
Artikel 1 Algemeen, werkingssfeer  

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen die wegwijsinbouwrecht, hierna 
"de adviseur", voor of namens de opdrachtgever verricht. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht  

van toepassing. 

 

1.2 Eigen inkoop- of branchegerichte voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing. Alleen 

onderhavige voorwaarden zijn integraal van kracht.  

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk wederzijds worden 

 overeengekomen. 

1.4 Opdrachten worden alleen ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen geen rechten 
 ontlenen aan de inhoud of resultaten van de verrichte of te verrichten werkzaamheden.  
 
1.5 Bij de uitvoering van de opdracht behoudt de adviseur zicht het recht voor om hulppersonen in te schakelen, 
 en zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.  
 
1.6 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende- of vervolgopdrachten van de 

opdrachtgever. 
 
Artikel 2 Totstandkoming en meer-& minder werk 

2.1 Opdracht komt tot stand als binnen de gestanddoeningstermijn, schriftelijk opdracht wordt verstrekt conform 
de uitgebrachte aanbieding en deze opdracht door de adviseur is herbevestigd. 

2.2 Opdrachtwijzigingen waaronder uitbreiding of inkrimping van werkzaamheden komen op een zelfde manier tot 

stand als lid 1 van dit artikel. 

Artikel 3 Algemene verplichtingen adviseur 

3.1 De adviseur zal de opdracht vanuit een vertrouwenspositie goed en zorgvuldig uitvoeren, en diensten naar 
beste kunnen en wetenschap verrichten. De adviseur zal datgene vermijden wat de onafhankelijkheid van het 
advies of de positie van opdrachtgever aantast. 

 
3.2 De adviseur zal de opdracht binnen de overeengekomen tijd uitvoeren, tenzij er sprake is van omstandigheden 

die redelijkerwijs niet aan hem kunnen worden toegerekend. 

3.3  Als binnen de looptijd van de overeenkomst voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is 
 overeengekomen, dan is dat geen fatale termijn. Bij een significante overschrijding en aantoonbare schade 
 moet de opdrachtgever schriftelijk, en met reden omkleed de adviseur tijdig in gebreke stellen om alsnog 
 nakoming mogelijk te maken. 

 
Artikel 4 Algemene verplichtingen opdrachtgever 

4.1 De opdrachtgever zal tijdig inlichtingen en gegevens verstrekken, en noodzakelijke beslissingen nemen om de 
adviesopdracht naar behoren uit te kunnen voeren en te voltooien.  

 

4.2 Verschuldigde honorariumbedragen worden tijdig voldaan.  

Artikel 5 Vertegenwoordiging 

5.1 Als de opdracht werkzaamheden omvat waarbij de adviseur als gemachtigde van de opdrachtgever optreedt, 
 zal dit met een schriftelijke volmacht worden vastgelegd.  
 
Artikel 6 Honorarium 

6.1 Het adviseurshonorarium wordt vastgesteld volgens een overeengekomen uurtarief of lumpsumbedrag.  
Beiden zijn exclusief BTW en separaat door te belasten bijkomende kosten die voor de opdracht worden 
gemaakt zoals reis-, verzend- en reprokosten en kosten van derden waaronder overheidsheffingen.  
Na opdrachtverlening en voor start werkzaamheden heeft de adviseur recht op 20% van de lumpsum 
opdrachtsom of tenminste drie honorariumuren. Dit voorschot komt in mindering op de opdrachtsom.  
De adviseur zal naar rato van de afgeronde werkzaamheden maandelijks factureren.   

 
6.2   De opdrachtgever zal de verschuldigde bedragen binnen dertig kalenderdagen na dagtekening van in lid 1 

van dit artikel bedoelde facturen voldoen. Betaling van de factuur veronderstelt acceptatie van de daarmee 
corresponderende werkzaamheden. 

 
6.3 Als betalingen niet tijdig worden verricht en vertraging niet het gevolg is van een omstandigheid waarvoor  
 de adviseur verantwoordelijk is, dan heeft de adviseur met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had 

moeten gebeuren recht op extra vergoeding van de dan geldende wettelijke rente.  
 
6.4 Redelijke kosten door de adviseur gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van  
 de opdrachtgever. 
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Artikel 7 Tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever 

 
7.1 De opdrachtgever kan de aangegane verplichting tussentijds beëindigen. In dat geval is deze verplicht het 

adviseurshonorarium te betalen tot de werkelijke stand van de verrichte werkzaamheden, behoudens bij 
beëindiging van de opdracht wegens wanprestatie van de adviseur. 

Artikel 8 Tussentijdse beëindiging door de adviseur 

8.1 De adviseur kan de opdracht beëindigen door overmacht en bij wanprestatie van de opdrachtgever. Daaronder 
 ook te verstaan gedragingen die van de adviseur redelijkerwijs niet kunnen worden verlangd om de opdracht 
 verder uit te voeren, zo ook als zijn integriteitshandhaving in het geding komt.  
 

8.2 Bij opdrachtbeëindiging door wanprestatie van de opdrachtgever heeft de adviseur ten minste recht op betaling 

 van het honorarium voor de uitgevoerde werkzaamheden, los van het recht om nog verdere schadevergoeding 

 te kunnen eisen. 

Artikel 9 Beëindiging bij overlijden of arbeidsongeschiktheid adviseur 

9.1  Bij overlijden van de adviseur of arbeidsongeschiktheid, en wanneer de opdracht niet meer is uit te voeren, 
 hebben beide partijen recht de opdracht te beëindigen. Ook dan is de opdrachtgever het  honorarium 
 verschuldigd naar stand van de werkzaamheden. 

Artikel 10  Aansprakelijkheid van de adviseur 

10.1 De adviseur is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. Dit geldt ook voor de hulppersonen die,  
door de adviseur ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld. 

 
10.2 De opdrachtgever vrijwaart de adviseur voor eventuele aanspraken van derden, die samenhangen met  
 de opdracht, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen 

zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van de adviseur. 
 
10.3 De adviseur pleegt wanprestatie als deze bij opdrachtuitvoering dusdanige fouten maakt of nalatigheden begaat 

die een met normale vakkennis op het specifieke adviesgebied, en zorgvuldig handelend adviseur had behoren 
te voorkomen, ervan uitgaande dat de fout van de adviseur niet is ontstaan doordat de opdrachtgever onjuiste 
of onvolledige informatie heeft verstrekt. 

 
10.4 Als er zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die aantoonbaar tot aansprakelijkheid 

van de adviseur leidt, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, voor dat 
gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een opdracht met een langere 
looptijd dan zes maanden wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden 
verschuldigde honorariumgedeelte. 

 
10.5 De adviseur mag schadevergoedingsbetaling voorkomen om gevolgen voor eigen rekening weg te nemen, mits 

dit afdoende en binnen redelijke termijn gebeurt. 

10.6 Ingeval van wanprestatie door de adviseur als bedoeld in lid 3 van dit artikel, zal in beperkende mate 

rechtstreekse schade die de opdrachtgever daardoor lijdt worden vergoed. Vergoeding voor indirecte schade 

waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 

bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten. 

10.7 Iedere adviseursaansprakelijkheid vervalt als de opdrachtgever niet binnen zes maanden na opdrachtvoltooiing 

schriftelijk, en met redenen omkleed aangeeft nog aanspraak te willen maken op een schadevergoeding. 

Artikel 11  Eigendom, gebruik van stukken en auteursrecht 

11.1 Aan de opdrachtgever afgegeven stukken worden zijn eigendom en mogen door hem worden gebruikt, dit 
 onder voorwaarde dat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens de adviseur heeft voldaan. 
 
11.2 De adviseur behoudt het auteursrecht van de geproduceerde stukken.  

11.3  Gegevens en bescheiden door of namens de opdrachtgever aan de adviseur overhandigd of bekend gemaakt, 
worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden kenbaar gemaakt, tenzij met toestemming van de 
opdrachtgever. Bij afsluiting van het project worden stukken binnen uiterlijk drie maanden op verzoek van 
de opdrachtgever geretourneerd. Daarna worden deze vernietigd. 

 
Artikel 12  Geschillen 

12.1 Geschillen tussen de opdrachtgever en de adviseur zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden 
opgelost. Partijen zullen zich daartoe tot het uiterste inzetten.  

12.2 Als een minnelijke oplossing als bedoeld in lid 1 van dit artikel niet tot de mogelijkheden behoort, zal de meest 

gerede partij het geschil kunnen voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.  


