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ALGEMENE VOORWAARDEN MIEKE BOS – WERKEN EN ONTWIKKELEN 
 
 
Artikel 1 - Begripsbepalingen 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden 
Opdrachtnemer: Mieke Bos handelend onder de naam Mieke Bos – Werken en Ontwikkelen 
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt 
gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt 
Diensten: de werkzaamheden zoals beschreven in de separate overeenkomst 
Overeenkomst: schriftelijke afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 
 
 
Artikel 2 - Algemeen 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 

Opdrachtnemer en op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en 
Opdrachtgever. 

2.2 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever 
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, 
zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht 
blijven en zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe 
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te 
komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. 
vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

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

deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van 

deze bepalingen. 
2.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene 

voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest 

van deze algemene voorwaarden. 
2.7 Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, 

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

Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de 
stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

2.8 Opdrachtnemer heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en 

op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Wijzigingen en/of 

aanvullingen treden in werking 30 (dertig) dagen na bekendmaking bij Opdrachtgever 
of via de website van Opdrachtnemer of op een latere datum die in de bekendmaking 
is vermeld. 

 
 
Artikel 3 - Aanbieding, offerte en overeenkomst 
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in het 

aanbod of de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer 
heeft het recht om zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren. 

3.2 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien 
de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel 
een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere 
heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken 
kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij 
anders aangegeven. 
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3.4 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door 
derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten. 

3.5 Indien de werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever plaatsvinden is 
Opdrachtgever verantwoordelijk voor het verstrekken van een voldoende 
geoutilleerde werkomgeving voor Opdrachtnemer. 

3.6 De overeenkomst met Opdrachtnemer komt pas tot stand nadat Opdrachtnemer de 

opdracht schriftelijk (per post of e-mail) heeft bevestigd en deze bevestiging 

ondertekend door Opdrachtgever is geretourneerd aan Opdrachtnemer. Eventuele 
aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk door 
bevoegde vertegenwoordigers van partijen te worden overeengekomen. 

3.7 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht wijzigingen in de werkzaamheden en/of 

de aard van de opdracht dan wel de overeenkomst ontstaan, zullen partijen met 

elkaar in overleg treden om nieuwe afspraken te maken en de overeenkomst daar op 
aan te passen. 

 
 
Artikel 4 - Inspanningsverbintenis 
De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een 
resultaatsverbintenis. Opdrachtnemer verplicht zich alle opdrachten met alle 
benodigde zorgvuldigheid en naar beste inspanning te verrichten. 
 
 
Artikel 5 - Tarieven en betaling 
5.1 De vermelde tarieven voor de aangeboden diensten zijn in euro’s en exclusief btw 

tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor het reizen naar locatie 
van Opdrachtgever, brengt Opdrachtnemer reiskosten in rekening. Het tarief 
hiervoor wordt met Opdrachtgever overeengekomen. Het tarief voor reiskosten is in 
euro’s en exclusief btw. 

5.2 De tarieven zijn geldig gedurende de termijn zoals in de overeenkomst tussen 

Opdrachtnemer en Opdrachtgever vermeld. Opdrachtnemer behoudt zich het recht 

voor de tarieven na deze periode te herzien. Opdrachtnemer zal een dergelijke 
tariefherziening minstens dertig (30) dagen van tevoren aan Opdrachtgever melden. 
Indien Opdrachtgever zich niet in een dergelijke wijziging kan vinden, heeft hij 
gedurende veertien (14) dagen na bekendmaking het recht de overeenkomst 
schriftelijk te beëindigen. Indien Opdrachtgever de overeenkomst niet binnen 
genoemde periode van veertien (14) dagen heeft beëindigd, wordt Opdrachtgever 
geacht met de wijziging akkoord te gaan. 

5.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen 

wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk 

overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate 
onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet 
toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer 
mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de 
oorspronkelijk overeengekomen tarieven. 

5.4 Prijsstijgingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen worden aan de 

Opdrachtgever doorberekend met ingang van die maatregel. 

5.5 De Opdrachtgever is in geval van een prijsstijging van meer dan 10% gerechtigd de 
Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien 
de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een 
bevoegdheid ingevolge de wet. 

5.6 Opdrachtnemer brengt de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen in rekening 

door middel van een factuur. Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van 14 

dagen. Opdrachtgever zal de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. 
5.7 Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Opdrachtnemer 

binnen 5 werkdagen schriftelijk kenbaar maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever 
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geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag. Bezwaren 
tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op. 

5.8 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen 
termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over 
het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. De rente over het 
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in 
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, zal 
Opdrachtnemer de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Alle hieruit 
voortkomende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. 

5.9 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen dat 
zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens 
Opdrachtnemer, door middel van betaling van een voorschot of volledige betaling op 
voorhand, voordat Opdrachtnemer tot uitvoering van de overeenkomst overgaat. 

 
 
Artikel 6 - Aansprakelijkheid 
6.1 De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming 

in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade 
tot maximaal een bedrag gelijk aan de vergoeding die Opdrachtgever aan 
Opdrachtnemer verschuldigd is onder de overeenkomst. Onder directe schade wordt 
uitsluitend die schade verstaan die in een direct en onlosmakelijk verband staat met 
de schadeveroorzakende gebeurtenis. 

6.2 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie 
en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 6.1 is uitgesloten. 

6.3 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag 
der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

6.4 Indien de verzekering van Opdrachtnemer geen dekking biedt en/of niet tot uitkering 
komt, is het bedrag van de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het in artikel 
6.1 genoemde bedrag. 

6.5 In afwijking van hetgeen onder de voorgaande leden van dit artikel is bepaald, wordt 

bij een opdracht voor onbepaalde tijd dan wel met een looptijd van langer dan drie 

maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste maand 
voorafgaand aan het moment van de toerekenbare tekortkoming verschuldigde 
factuurbedrag. 

6.6 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend 
uit het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke 
gevolgen daarvan. 

6.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die 
in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of de niet-nakoming daarvan 
door Opdrachtnemer schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. 

 
 
Artikel 7 - Klachten 
7.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 

14 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De 
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de 
tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. 

7.2 Indien een klacht naar het oordeel van Opdrachtnemer gegrond is, zal 
Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. 

7.3 Indien, na een door Opdrachtnemer gegrond verklaarde klacht, het alsnog 
verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk is, kan 
Opdrachtnemer slechts binnen de grenzen van artikel 6 tot vergoeding van 
mogelijke schade gehouden zijn. 
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Artikel 8 - Beëindiging 
8.1 Ieder der partijen is gerechtigd een overeenkomst door middel van een aangetekend 

schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij ook na een deugdelijke 
en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, stellende een termijn van 
ten minste 30 (dertig) dagen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van 
wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst. 

8.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging 

eindigt of voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed 

zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden 
beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is 
overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van 30 dagen in acht te worden 
genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn 
gehouden. 

8.3 Opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke 
tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of 
gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever al dan niet voorlopig surseance van 
betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt 
aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan 
ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. 
Opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding 
zijn gehouden. 

8.4 Voorts is Opdrachtnemer 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 Opdrachtnemer kan worden gevergd. 

8.5 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet 

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

gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder 
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of 
schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot 
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

8.6 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan 

zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of 

gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en 
afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst 
gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden 
gebracht. 

 
 
Artikel 9 - Overmacht 
9.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien 

hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. 
9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast 

hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van 
buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop partijen geen 
invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor partijen niet in staat zijn de 
verplichtingen jegens elkaar na te komen. 

9.3 Wanneer de overmachtsituatie langer dan 30 (dertig) dagen heeft geduurd, 
hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te 
beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt 
dan naar verhouding afgerekend. 

 
 
Artikel 10 - Intellectuele Eigendomsrechten 
10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materiaal, in 

verband met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, al dan niet 
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ontwikkeld ten behoeve van Opdrachtgever, blijven berusten bij Opdrachtnemer 
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

10.2 Opdrachtnemer 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 Opdrachtgever ter kennis van 
derden wordt gebracht. 

10.3 Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 10.1 onder het 

eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als 

betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het 
eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te 
bezwaren. 

10.4 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem 
verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te 
stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever 
verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts 
verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te 
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade 
alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan 
Opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering 
is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de 
Opdrachtgever zich er jegens Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking 
te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 

10.5 Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil 

uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet 

herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te 
wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 
Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen. 

 
 
Artikel 11 - Vertrouwelijke informatie 
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. Informatie 
geldt als vertrouwelijk als dit door partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard 
van de informatie. Deze verplichting geldt gedurende de overeenkomst tot ten minste twee 
jaar na beëindiging ervan. 
 
 
Artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillen 
12.1 De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt beheerst door 

Nederlands recht. 
12.2 De geschillen welke tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan 

naar aanleiding van een door Opdrachtnemer met Opdrachtgever gesloten 
overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan 
het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het 
Arrondissement Overijssel, locatie Zwolle. 

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

hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 


