Algemene voorwaarden Marianne Communiceert
Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

1. Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder
1. Opdrachtgever; de partij die de opdracht geeft
2. Opdrachtnemer; (Marianne Communiceert)
3. Tussenkomstbureau; organisatie die werkzaamheden verricht voor zowel opdrachtgever als
opdrachtnemer.
2. Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes,
uurtarief en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, respectievelijk hun
rechtsopvolgers, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk dienen te worden bevestigd.
3. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtovereenkomst, of een door
een tussenkomstbureau opgestelde opdrachtovereenkomst voor drie partijen, door
opdrachtnemer is ontvangen en voor akkoord getekend aan opdrachtgever retour is gezonden.
2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze of met een andere inhoud
tot stand is gekomen.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking
van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
4. Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig
haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, of waarvan
opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan opdrachtnemer ter
beschikking te stellen.
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.
3. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet
behoorlijk aan opdrachtnemer worden verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van
de opdracht op te schorten. 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. Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde
bescheiden aan deze geretourneerd.

www.mariannecommuniceert.nl
A.L. Dyserinckstraat 74 | 2032 RD | Haarlem
06 15 379 679 | info@mariannecommuniceert.nl
KvK 53958594 | BTW NL192208032B01 | IBAN NL11 ABNA 0538 2114 58

5. Uitvoering van de opdracht
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan
worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat
het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
2. Opdrachtnemer kan pas dan meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening
brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor, voorafgaand aan de
meerwerkzaamheden, toestemming heeft verleend, tenzij de aard van het meerwerk, dan wel de
spoedeisendheid van de werkzaamheden zodanig is dat voorafgaande toestemming niet kan
worden afgewacht.
3. Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken voor het
verrichten van substantiële werkzaamheden, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met
opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt, tenzij de aard van het werk, dan wel de
spoedeisendheid van de werkzaamheden zodanig is dat voorafgaande toestemming niet kan
worden afgewacht.
6. Geheimhouding
1. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot
geheimhouding tegenover derden m.u.v. het tussenkomstbureau waar beide gebruik van maken.
2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan haar door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
3. Opdrachtnemer zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door haar
eventueel ingeschakelde derden.
7. Honorarium
1. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende
opdracht.
2. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende
uurtarief van de opdrachtnemer, als door de opdrachtnemer en/of tussenkomstbureau schriftelijk
bevestigd aan opdrachtgever. Indien een andere dan in voorgaande zin omschreven
honorariumafspraak wordt gemaakt zal deze eveneens door opdrachtnemer en/of
tussenkomstbureau schriftelijk bevestigd worden aan opdrachtgever.
3. Zolang de opdracht niet is voltooid, is opdrachtnemer bevoegd tussentijds te declareren.
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8. Betaling
1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden
binnen de overeengekomen termijn. Betaling dient te geschieden in Euro-valuta door overmaking
ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening dan wel door middel van
een wettig betaalmiddel ten kantore van de opdrachtnemer.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 8.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever
van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en
onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de
wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
Indien betaling binnen de gestelde betalingstermijn achterwege blijft, zal opdrachtnemer een
aanmaning sturen. Indien betaling achterwege blijft binnen de in de aanmaning gestelde termijn
kan opdrachtnemer haar werkzaamheden opschorten, ook voor andere opdrachten van
opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.
Opdrachtnemer is verder gerechtigd alle stukken, al dan niet met betrekking tot de opdracht
waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat
betaling heeft plaatsgevonden.
3. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever zullen
de verplichtingen van opdrachtgever direct opeisbaar zijn.
4. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open
staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Alle door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die
opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens
betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten
bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 125,=.
6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van
opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te
verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te
bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer
gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de (verdere) uitvoering van de overeenkomst
onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde
ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
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9. Opzegging
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde tussentijds de overeenkomst opzeggen
indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan of hoeft plaats te
hebben conform de opdrachtbevestiging en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties,
dan wel voortzetting van de werkzaamheden in redelijkheid niet meer van opdrachtnemer kan
worden gevergd. Onder dit laatste geval dienen liquidatie en faillissement van de opdrachtgever
in elk geval te worden gerekend.
2. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk en gemotiveerd aan de wederpartij te worden
medegedeeld. Indien de partij die opzegt dit nalaat, kan de wederpartij de opzegging schriftelijk
bevestigen.
3. Zegt opdrachtgever de overeenkomst op dan is opdrachtgever verplicht aan opdrachtnemer een
vergoeding te betalen van 15% van de opdrachtsom, zijnde een vergoeding voor door de
opdrachtnemer reeds gemaakte algemene kosten en winstderving, alsmede de door de
opdrachtnemer gemaakte kosten in verband voor de opdracht ingekochte zaken. Deze zaken
zullen ter beschikking van opdrachtgever worden gesteld.
10. Aansprakelijkheid
1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen
in deze bepaling is geregeld.
2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt
tot maximaal het in rekening gebrachte honorarium, dat door de opdrachtnemer aan
opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de
oorzaak van de schade is gelegen, met dien verstande dat daarbij alleen het honorarium in
aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste zes maanden waarin die
werkzaamheden zijn verricht. De eventueel door opdrachtnemer aan opdrachtgever
verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de
aansprakelijkheid van opdrachtnemer in voorkomend geval door verzekering is gedekt.
3. 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 opdrachtnemer aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan 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.
4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
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5. 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 opdrachtnemer of haar
ondergeschikten.
6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die
veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft
verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld
van opdrachtnemer of haar ondergeschikten.
11. Wijziging van voorwaarden
Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen en opdrachtgever hier
tijdig schriftelijk over te informeren indien dit van toepassing is op de aangenomen of aan te nemen
opdracht.
Als in aanvulling op deze voorwaarden nog een opdrachtovereenkomst of een door een tussenkomst
bureau opgestelde opdrachtovereenkomst voor driepartijen wordt gesloten dan prevaleert de
overeenkomst in geval van strijd met deze voorwaarden.
12. Vervaltermijn
Indien opdrachtgever van oordeel is dat opdrachtnemer de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet
behoorlijk heeft uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden zulks onverwijld schriftelijk aan
opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na
dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar nadat de
kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al
haar rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde
termijn.
13. Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle overeenkomsten, werkzaamheden en offertes tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle
geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement NoordHolland, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
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