Algemene voorwaarden Krachtig ontwikkelen
artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Krachtig ontwikkelen hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. 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.
3. 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.
4. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat
de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.
artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding
op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding
betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. De door Gebruiker gemaakte offertes zijn maximaal 60 (zestig) dagen geldig.
3. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden
niet automatisch voor toekomstige orders.
artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging
overeenkomst
1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven,
dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever
Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te
worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren.
3. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten
van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker 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 Gebruiker worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn
verstrekt, heeft Gebruiker 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 de
Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de
Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
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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. Indien de aard, omvang of inhoud van de
overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde
instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief
opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden
verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de
overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De
Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen
de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen
hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
7. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade
aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
artikel 4. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
1. Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan
onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke
oplossing trachten te komen.
2. Gebruiker heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien zij door
omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten der
overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te
komen.
3. Omstandigheden als in het vorige lid bedoeld zijn in ieder geval: stakingen en werkonderbrekingen
in andere bedrijven dan Gebruiker, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van
materialen, vervoersproblemen, onvoorziene problemen met leveranciers of derden waarvan
Gebruiker afhankelijk is.
4. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat
deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de
ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
artikel 5. Wijziging van de opdracht
1. Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de
opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing
worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht.
2. Indien de omvang van de aan Gebruiker verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende
overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Gebruiker gerechtigd eventueel meerwerk, in
overleg, bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Bij wijziging van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de
oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen.
artikel 6. Beëindiging van de opdracht
1. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met
Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van
betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is
Gebruiker gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere)
uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Gebruiker is in die gevallen voorts gerechtigd
onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
2. Een en ander laat onverlet de overige aan Gebruiker toekomende rechten, waaronder begrepen
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het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
3. Gebruiker is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot
enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.
4. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Gebruiker
verhindert, heeft Gebruiker het recht de overeenkomst te ontbinden.
5. Omstandigheden die een overmachtsituatie voor Gebruiker opleveren zijn in ieder geval:
opzettelijke gedragingen en/of grove schuld van personen van wie Gebruiker bij uitvoering van de
verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Gebruiker bij uitvoering van de
verbintenis gebruik maakt.
6. De Opdrachtgever heeft het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, onder vermelding van de
reden.
artikel 7. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan
te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker
aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van
Gebruiker een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien
Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Gebruiker heeft
dan het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op Opdrachtgever te verhalen.
3. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Gebruiker te verrekenen is uitdrukkelijk
uitgesloten, tenzij Gebruiker in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is
onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Opdrachtgever failliet of in surseance is;
c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de onderneming van Opdrachtgever wordt verkocht of beëindigd;
e. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
4. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten het bovenstaande overtreffen, zijn de
werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.
5. Indien Gebruiker in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die
zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 8. Geheimhouding en zorgvuldigheid
1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die haar in het kader van de
overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel
waarvan de andere partij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs had kunnen begrijpen.
2 Beide partijen zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen in het kader van
de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.
artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
deze bepaling is geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is
uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.
4. Gebruiker zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit
te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Uiteraard treden Gebruiker en
Opdrachtgever met elkaar in overleg over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
5. Gebruiker is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die het rechtstreeks en
uitsluitend gevolg is van een aan Gebruiker toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de
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opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door Gebruiker van de
zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht
mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke,
door welke oorzaak ook ontstaan.
b. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Gebruiker nimmer
aansprakelijk.
c. De door Gebruiker te vergoeden schade zal beperkt worden tot het bedrag waartoe de verzekeraar
tot uitkering overgaat.
d. De aansprakelijkheid van Gebruiker voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is te allen
tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium zoals Gebruiker voor haar
werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere
looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde
aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van Gebruiker over de laatste drie maanden.
6. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Gebruiker welke geen betrekking
hebben op de verstrekte opdracht.
7. Gebruiker is in geen geval aansprakelijk voor lichamelijk letsel. Deelnemers zijn verplicht verzekerd
en hun werkgever heeft een ongevallenverzekering afgesloten.
8. Gebruiker is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van goederen van deelnemers of
opdrachtgever.
9. Eventuele aansprakelijkheid jegens Gebruiker is nimmer vast te stellen op basis van evaluatie of
cijfer achteraf.
artikel 10. Intellectuele eigendom
1. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen
kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke
informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
2. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten met Gebruiker is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke tussen Gebruiker en de opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van
een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten
zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Eindhoven, tenzij Gebruiker ervoor kiest het
geschil aan een ander gerecht voor te leggen.
3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van
niet-nakoming door de opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst,
komen voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 12. Slotbepalingen
1. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of vernietigd
worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Voor de nietige dan wel vernietigde
bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde
bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
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