
 

 

Algemene Voorwaarden Partnership Regisseur 
 
Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op Partnership Regisseur, met KvK-nummer 76688186, 
gevestigd te (3059 XL) Rotterdam, aan de Kretalaan 1. 
 
Artikel 1. Definities 

  
Algemene voorwaarden:Deze algemene voorwaarden, zoals deze ter beschikking zijn gesteld bij het 

aangaan van de Overeenkomst. 
 

Opdrachtnemer: De partij die deze voorwaarden hanteert bij de aanname en uitvoering van de 
 

Overeenkomst.  

 
 

  
 

Opdrachtgever: De wederpartij van Opdrachtnemer bij het aangaan van de Overeenkomst 
 

waarbij deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn.  

 
 

  
 

 De overeenkomst op grond waarvan Opdrachtnemer zich 
 

Overeenkomst: jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te 
 

verrichten en waarbij de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn  

 
 

 verklaard. 
 

  
 

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk. 
 

 

 
Artikel 2. Toepasselijkheid 
 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten 

tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor 
zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Indien deze 
Algemene Voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zijn, gelden zij eveneens voor alle 
uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten. 

 
2.2 Indien de overeenkomst onder de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden is gesloten, 

zullen deze voorwaarden ook op toekomstige overeenkomsten tussen dezelfde partijen onverkort 
van toepassing zijn. 

 
2.3 De toepasselijkheid van branche-voorwaarden, algemene voorwaarden of andere bedingen 

waarnaar de Opdrachtgever in welke vorm dan ook naar verwijst worden uitgesloten, tenzij deze 
uitdrukkelijk schriftelijk door de Opdrachtnemer aanvaard worden. 

 
2.4 Indien één van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig is, vernietigbaar is of wordt 

vernietigd, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en onverwijld worden vervangen door 
een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert. 

 
2.5 Ingeval deze Algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige bepalingen bevatten, 

gelden de bepalingen van de overeenkomst. 
 
2.6 Het door de Opdrachtgever voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door 

Opdrachtnemer als zodanig voor correspondentie aan de Opdrachtgever worden gehanteerd, totdat 
de Opdrachtgever schriftelijk een nieuw adres mededeelt aan de Opdrachtnemer.  

  
Artikel 3. Aanbieding en offerte 
 
3.1 Alle offertes van de Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. De Opdrachtnemer kan zijn offertes steeds 

herroepen indien in de offerte een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij de 
Opdrachtnemer in de offerte, naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding, 
uitdrukkelijk heeft vermeld dat de offerte onherroepelijk is. Indien geen termijn is vermeld, geldt de 
offerte 30 dagen met inachtneming van hetgeen overigens in deze algemene voorwaarden is 
bepaald. 

 
3.2 Indien geen opdracht wordt verleend, is de Opdrachtnemer gerechtigd de met het tot stand brengen 

van de offerte gemoeide kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, indien en voor zover 
dit in de offerte is vermeld. 

 
3.3 Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbiedingen of offertes worden gehouden indien Opdrachtgever 

redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een 
kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

 



 

 

3.4 Alle gegevens omtrent indicatie tijdspad, uren, toepassingen, prijzen en andere informatie, 
opgenomen in offertes, brochures, opdrachtbevestiging en overige door Opdrachtnemer verstrekte 
beschrijvingen hebben slechts het karakter van aanduidingen en zijn derhalve niet bindend voor 
Opdrachtnemer.  

 
Artikel 4. Honorarium  
 
4.1 Het uurtarief voor het berekenen van het honorarium is € 125,00 exclusief BTW, tenzij anders 

overeengekomen. 
 
4.2 Het honorarium wordt vastgesteld op basis van werkelijke bestede uren, tenzij anders 

overeengekomen. 
 
4.3 Mocht Opdrachtnemer werkzaamheden dienen te verrichten buiten kantooruren (07:30 tot en met 

18:30) en/of in het weekend, dan wordt een toeslag van 25% over de besteedde uren buiten 
kantooruren en/of in het weekend in rekening gebracht. 

 
4.4 Indien Opdrachtnemer reiskosten heeft moeten maken voor het verrichten van zijn werkzaamheden, 

dan wordt een kilometervergoeding van € 0,85 per kilometer in rekening gebracht. 
 
4.5 Kosten die Opdrachtnemer maakt voor het verrichten van werkzaamheden worden doorberekend 

aan Opdrachtgever, zoals weergegeven in, maar niet beperkt tot artikelen 4.3 en 4.4.  
 
4.6 Voor ingeplande afspraken tussen Opdrachtnemer, Opdrachtgever en/of derde partijen en deze 

afspraken worden uiterlijk twee werkdagen voor de afspraak afgezegd en/of verplaatst door de 
Opdrachtgever dan worden er geen (extra) kosten in rekening gebracht. Indien de afspraak door de 
Opdrachtgever twee keer of meer afgezegd of verplaatst is dan worden er (extra) kosten in rekening 
gebracht, namelijk de ingeplande uren, conform overeengekomen uurtarief. Indien een vast 
honorarium is overeengekomen dan worden de uren conform lid 4.1 in rekening gebracht voor 
Opdrachtgever. 

 
4.7 Voor ingeplande afspraken tussen Opdrachtnemer, Opdrachtgever en/of derde partijen en deze 

afspraken worden binnen twee werkdagen voor de afspraak afgezegd en/of verplaatst door de 
Opdrachtgever dan worden er (extra) kosten in rekening gebracht, namelijk de ingeplande uren, 
conform overeengekomen uurtarief. Indien een vast honorarium is overeengekomen dan worden de 
uren conform lid 4.1 in rekening gebracht voor Opdrachtgever. 

 
4.8 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de 

opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd 
om sedert de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele opdracht is voltooid, 
opgetreden verhogingen van lonen, sociale lasten dan wel andere voorwaarden, alsmede 
verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, welke voor 
Opdrachtnemer kostenverhogend zijn, aan de Opdrachtgever door te bereken. 

 

Artikel 5. Betalingscondities 
 

5.1  Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dienen alle betalingen zonder enige aftrek, korting of 
verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden door bijschrijving op een door 
Opdrachtnemer op te geven bankrekening. 

 
5.2  Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot afdoening van 

alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst 
open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere 
factuur. 
 

5.3  De Opdrachtgever kan zich jegens de Opdrachtnemer niet beroepen op verrekening. 
 
5.4  Na het verstrijken van de in lid 5.1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. 

De Opdrachtgever is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.  
 
5.5  Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is vanaf dat 

moment bovenop het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. 
 
 
 
 



 

 

5.6  Indien de Opdrachtgever in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn 
betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 5.1, is de Opdrachtgever  gehouden alle door de 
Opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke kosten, inclusief de kosten van een door  de 
Opdrachtnemer ingeschakelde raadsman, voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. In 
geval van het door de Opdrachtnemer  aanvragen van het faillissement van de Opdrachtgever, zal 
de Opdrachtgever ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van 
faillissementsaanvrage te voldoen. 

 
5.7  In de gevallen bedoeld in het vorige lid heeft Opdrachtnemer het recht om zonder rechterlijke 

tussenkomst ofwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke 
verklaring te ontbinden, onverminderd  het recht van de Opdrachtnemer tot het vorderen van 
volledige schadevergoeding. 

 
5.8  Opdrachtnemer kan te allen tijde met voorschotnota’s gaan werken, indien het betalingsgedrag van 

de Opdrachtgever daarvoor redenen geeft. 
 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst 
 
6.1  Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen 

van goed vakmanschap uitvoeren. 
 

6.2  Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer 
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

 
6.3  Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze 

noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden 
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 
Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst 
op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan 
gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

 
Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst 
 
7.1  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering 

daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in 
onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 

 
7.2  Aanvullingen en afwijkingen op de Overeenkomst zullen alleen geldig zijn, voor zover deze 

schriftelijk tussen Partijen zijn vastgelegd. 
 
7.3  Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan 

Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten 
totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft 
goedgekeurd. 

  
7.4  Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve 

consequenties hebben, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover tijdig inlichten. 
 
7.5  Indien een vaste honorarium is overeengekomen, zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in 

hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium 
tot gevolg heeft. 

 
Artikel 8. Uitvoeringstermijn en opzegging 
 
8.1  Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen schriftelijk 

anders overeenkomen. 
 
8.2  Partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. De opzegtermijn bedraagt 

ten minste 1 maand. Opzegging dient te geschieden tegen het einde van een kalendermaand. 
Indien de Overeenkomst wordt opgezegd, worden de bestede uren conform overeengekomen 
honorarium in rekening gebracht door Opdrachtnemer. Mochten Partijen een vast honorarium 
zijn overeengekomen dan wordt het vast honorarium in rekening gebracht.  

 

8.3 Als er binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden 
een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de 
uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 

 



 

 

8.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de totale gemaakte kosten geheel te verhalen 
op één Opdrachtgever. Indien er meerdere opdrachtgevers zijn ten aanzien van één 
overeenkomst, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de 
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, waaronder aldus het voldoen van de facturen. 

 
Artikel 9. Opschorting en ontbinding 
 
9.1  Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst per direct te beëindigen en/of hun verplichtingen uit de 

Overeenkomst direct op te schorten, als zich hiertoe een dringende reden voordoet. Hier is in 
ieder geval sprake van als de andere partij: 

 
a. failliet is verklaard; 
b. (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; 
c. zijn bedrijf heeft stilgelegd of aan het liquideren is;  
d. ondanks sommatie de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet voldoende nakomt of 

dat op redelijke gronden aannemelijk is dat niet zal worden nagekomen;  
e. zich schuldig maakt aan handelingen in strijd met wet- en regelgeving of onbetamelijk 

gedrag, waardoor er redelijkerwijs niet van de andere partij kan worden verwacht de 
Overeenkomst te continueren. 

 
9.2  Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever 

onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt 
hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst. 

 
Artikel 10. Aansprakelijkheid 
 
10.1 Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die 

rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van 
Opdrachtnemer. 

 
10.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is 

uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze 
onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar hoorde te zijn. 

  
10.3 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid 

van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat 
gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

  
10.4 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken die verband houden of voortvloeien uit 

de door hem en door hem ingezette personen verrichte werkzaamheden. 
 

Artikel 11. Geheimhouding 
 
11.1 Opdrachtnemer zal, zowel tijdens de Overeenkomst als na afloop ervan, alle vertrouwelijke 

informatie die hem in het kader van de uitvoering van de opdracht ter kennis is gekomen geheim 
houden. Onder vertrouwelijke informatie vallen in ieder geval documenten, ontwerpen en overige 
gegevens die niet openbaar zijn gemaakt. 

 
Artikel 12. Intellectuele eigendom 
 
12.1  De intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de werkzaamheden van 

Opdrachtnemer, verricht en gedaan tijdens de duur van de Overeenkomst, behoren na betaling 
van de overeengekomen vergoeding toe aan Opdrachtgever. 

 
12.2  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden 

toegenomen kennis en cliëntbestand voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen 
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

 
Artikel 13. Overmacht 
 
13.1  De Overeenkomst kan opgeschorst worden indien er sprake is van overmacht. Indien 

Opdrachtnemer omwille van een gebeuren of situatie ontstaan door omstandigheden die buiten 
elke controle staan en die redelijkerwijs niet voorzien kunnen worden, en die het hem onmogelijk 
maakt zijn verplichtingen onder de Overeenkomst verder te vervullen, zal hij Opdrachtgever hiervan 
onmiddellijk op de hoogte stellen. In dat geval zal de Overeenkomst zijn opgeschorst wegens 
overmacht. 

 
13.2  Indien de periode in lid 13.1 langer duurt dan 30 dagen, dan is ieder der Partijen gerechtigd de 

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



 

 

 
 
 
Artikel 14. Gegevensverwerking 
 

14.1  Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Overeenkomst gepaste maatregelen nemen ter 
waarborging van de vertrouwelijkheid van de klantrelatie en voldoet daartoe aan de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG). 

 
14.2  Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en 

realiseert zich dat ondanks alle door Opdrachtnemer in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er 
geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden. 

 
Artikel 15. Verjaring 
 
15.1 Indien Opdrachtgever vorderingsrechten heeft op Opdrachtnemer dan verjaren deze rechten 

uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan. 

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen 
 
16.1  Op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer is Nederlands recht 

van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van een geschil kennis te 
nemen.    

 
16.2 Ten aanzien van geschillen die tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer mochten ontstaan 

is de rechtbank Rotterdam bij uitsluiting bevoegd hiervan om kennis te nemen. 

 
Artikel 17. Inwerkingtreding en vindplaats Algemene voorwaarden 
 
17.1 Deze Algemene voorwaarden treden in werking op 28 oktober 2020 en vervangen daarmee alle 

eerdere algemene voorwaarden van Opdrachtnemer; 
 

17.2 De Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 28 oktober 2020. 


