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ALGEMENE VOORWAARDEN 

MARION MATTHIJSSEN | ONDERZOEK & TRAINING 

versie 1.2, januari 2020 

 

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de totstandkoming, de inhoud en de 

nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. 

 

 

Artikel 1. Definities 

1. opdrachtnemer: het bedrijf Marion Matthijssen | onderzoek & training die deze algemene voorwaarden gebruikt 

voor het aanbieden van diensten; 

2. opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer; 

3. diensten: alle door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder:  

- onderzoek; 

- onderzoeksadvisering; 

- trainingen in kwalitatief onderzoek; 

- gespreksleiding; 

- opstellen factsheets en infographics; 

- andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord; 

- alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, 

uitgevoerd in het kader van een opdracht. 

4. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening of elke andere vorm van levering van producten. 

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de 

opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen; 

2. Niet alleen de opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige 

opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen; 

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de 

opdrachtgever; 

4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn 

overeengekomen.  

5. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze 

door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
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Artikel 3 Offertes 

1. De door de opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders 

aangegeven. De opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de 

wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd; 

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven; 

3. Offertes zijn gebaseerd op de bij de opdrachtnemer beschikbare informatie; 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten; 

5. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, 

maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer begint met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de 

inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.  

 

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst 

1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor de opdrachtnemer tot een 

inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij de opdrachtnemer gehouden is haar 

verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven 

van het moment van nakomen van de opdrachtnemer verlangd kan worden; 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht 

bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever 

geschieden; 

3. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het 

onderzoek, het plan, advies of de bijeenkomst, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de 

opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden; 

4. Op goederen en diensten van derden zijn de Algemene Voorwaarden van deze toeleveranciers van toepassing; 

5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze 

noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor 

het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering 

van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de 

opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging 

voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen; 

6. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de opdrachtnemer is uitgegaan 

van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of 

onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn; 

7. Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de 

uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. 
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Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is 

om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de 

overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Deze wijzigingen dienen schriftelijk vastgelegd te worden door 

de opdrachtgever; 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing 

van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk 

hiervan op de hoogte stellen; 

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal 

hebben, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten; 

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging 

of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft; 

5. In afwijking van lid 3 zal de opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of 

aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. 

 

 

Artikel 6 Contractduur, uitvoeringstermijn en opzegging 

1. De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij 

uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen; 

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn 

overeengekomen, dan is dit nimmer een definitieve termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de 

opdrachtgever de opdrachtnemer derhalve schriftelijk op de hoogte te stellen; 

3. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een 

jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen. 

 

 

Artikel 7. Geheimhouding 

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun 

overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de 

andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie; 

2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd 

worden. 

 

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom  

1. Alle intellectuele eigendomsrechten op het gebruikte lesmateriaal van ‘Marion Matthijssen | onderzoek & 

training’ blijven bij de opdrachtnemer. Gebruik van het lesmateriaal mag uitsluitend in overleg met 

opdrachtnemer.  

2. Wanneer het lesmateriaal gebruikt wordt door de opdrachtgever, zal opdrachtnemer hiervoor kosten in rekening 

brengen. 

3. Kopiëren/vermenigvuldigen van het lesmateriaal mag uitsluitend in overleg met opdrachtnemer.  
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4. De opdrachtgever mag het lesmateriaal niet verder verkopen of afstaan aan derden en uitsluitend gebruiken 

voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn en auteursrechten niet wijzigen of verwijderen; 

5. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere 

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

 

 

Artikel 9. Betaling 

1. Betaling dient te geschieden binnen 28 dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven 

wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de 

betalingsverplichting niet op; 

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 28 dagen dan is de opdrachtgever 

van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de 

wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden 

berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige 

bedrag; 

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen 

van De opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

 

 

Artikel 10. Incassokosten 

1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen 

alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval 

is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden 

berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken 

wordt geadviseerd; 

2. Indien de opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook 

deze voor vergoeding in aanmerking; 

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van 

opdrachtgever.  

 

 

Artikel 11. Klachten 

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch 

uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de 

opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te 

bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren; 

2. Indien een klacht gegrond is, zal de opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals 

overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient 

door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt; 

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de 

opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13. 
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Artikel 12. Opzegging, opschorting en ontbinding 

1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer recht op 

compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en 

omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts 

is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. 

De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter 

beschikking worden gesteld aan opdrachtgever; 

2. De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te 

ontbinden, indien: 

a. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; 

b. na het sluiten van de overeenkomst de opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede 

grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede 

grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de 

opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; 

c. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening 

van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 

3. Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden 

voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden 

voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet 

mag worden verwacht; 

4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever 

onmiddellijk opeisbaar. Indien De opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt het zijn 

aanspraken uit de wet en overeenkomst; 

5. De opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.  

 

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid 

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband 

met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of 

grove schuld van opdrachtnemer; 

2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte 

van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft; 

3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 

zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde 

factuurbedrag; 

4. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 

tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking 

heeft. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 

5.000,- (zegge: vijfduizend euro); 
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5. In afwijking van hetgeen onder 3. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 

zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde 

honorariumgedeelte; 

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:  

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de 

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;  

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de 

overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan de opdrachtnemer toegerekend kunnen 

worden;  

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever 

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze 

algemene voorwaarden.  

7. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde 

winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie; 

8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet 

indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De opdrachtnemer of zijn ondergeschikten; 

9. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. 

 

 

Artikel 14. Vrijwaringen 

1. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van 

intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van 

de overeenkomst worden gebruikt; 

2. Indien opdrachtgever aan de opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. 

verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en 

defecten. 

 

 

Artikel 15. Overmacht 

1. Overmacht is wettelijk omschreven, hier wordt naar verwezen. Ziekte van de eigenaar wordt valt onder 

overmacht. 

 

 

Artikel 16. Intellectuele eigendom en auteursrechten 

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de opdrachtnemer zich de 

rechten en bevoegdheden voor die de opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet; 

2. Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten enz., zijn uitsluitend 

bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande 

toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden 

gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit; 
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3. De opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor 

andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt 

gebracht. 

 

 

Artikel 17. Geschillenbeslechting 

1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; 

2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren 

tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het 

arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is. 
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