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Artikel 1 – Algemene bepalingen 
 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle Overeenkomsten met G.P.J. Van der Horst 

B.V., gevestigd alsmede kantoorhoudende te (4902 PV) Oosterhout aan de St. Antoniusstraat 8, hierna te noemen 
‘Opdrachtnemer’. 

1.2 Iedere mondeling of schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in het leven geroepen (rechts)verhouding wordt in 
deze Algemene Voorwaarden aangeduid als ‘de Overeenkomst’. 

1.3 Onder ‘Opdrachtgever’ wordt in het kader van deze Overeenkomst verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan 
Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. 

1.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda op 10 oktober 2002  onder nummer 
20064417 

 
Artikel 2 – Totstandkoming, aanvang en duur van de Overeenkomst 
 
2.1 De Overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat Opdrachtnemer de door Opdrachtgever gegeven opdracht 

schriftelijk heeft bevestigd. 
2.2 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of de strekking van de verleende opdracht 

voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 
2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en (rechts)verhoudingen welke door Opdrachtnemer 

in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Enige andere algemene voorwaarden worden 
nadrukkelijk buiten toepassing verklaard. 

2.4 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in een schriftelijke aanbieding van Opdrachtnemer nadrukkelijk 
is vermeld dat deze binnen een bepaalde tijd kan worden aanvaard. 

2.5 Orders, aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en afspraken zijn voor Opdrachtnemer pas bindend, indien en voor zover zij 
door haar schriftelijk zijn bevestigd.  

 
Artikel 3 – Uitvoering van de werkzaamheden en reclame 
 
3.1 Leverings- en/of uitvoeringstermijnen die betrekking hebben op de uitvoering van de opdracht zijn vrijblijvend, tenzij 

schriftelijk en nadrukkelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding van een overeenkomen en/of toegezegde leverings- 
en/of uitvoeringstermijn brengt Opdrachtnemer niet in verzuim. Voorts is Opdrachtnemer hier niet aan gebonden, indien deze 
termijn vanwege overmacht niet meer gehaald zou kunnen worden. 

3.2 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer steeds tijdig alle redelijkerwijze door laatstgenoemde voor de uitvoering van haar 
werkzaamheden gewenste en/of benodigde gegevens, inlichtingen en/of bescheiden verschaffen. 

3.3 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het declaratiebedrag dienen schriftelijk binnen 15 dagen na de 
verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 15 dagen na de ontdekking van 
het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer 
kenbaar te worden gemaakt. Bij overschrijding van de termijn wordt Opdrachgever geacht akkoord te zijn met de (kwaliteit) 
van de werkzaamheden en/of het declaratiebedrag. 

3.4 Opdrachtnemer heeft, in geval van een terecht ingestelde reclame, de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte 
honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) 
uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium. 

3.5 Een reclame als bedoeld in de voorgaande artikelleden schort de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op. 
 
Artikel 4 – Vergoeding en facturering 
 
4.1 Naast de gebruikelijk uurvergoeding is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle andere kosten verschuldigd die laatstgenoemde 

ten behoeve van eerstgenoemde heeft gemaakt, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend worden begrepen de reiskosten ad 
€ 0,50 per gereden kilometer alsmede de kosten die zij heeft gemaakt voor het inschakelen van derden. 

4.2 De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen – zoals vermeld op haar website, prijslijsten, aanbiedingen, orderbevestigingen 
en/of in deze Algemene Voorwaarden – zijn altijd exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden 
opgelegd en die in verband met de uitvoering van de overeenkomst verschuldigd zijn. 

4.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan 
Opdrachtgever aan te passen, mits deze kennisgeving een maand voorafgaand aan de prijs- en/of tariefsverhoging plaatsvindt. 
Een dergelijke voorafgaande kennisgeving is niet vereist, indien de prijzen en/of tarieven van Opdrachtnemer met minder dan 
10% worden verhoogd.  

4.4 Indien de in het vorige lid bedoelde prijs- en/of tariefswijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een 
verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het totstandkomen van de opdracht, heeft Opdrachtgever het recht de 
overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gerechtigd te zijn. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15e dag 
na factuurdatum van de eerste declaratie, die aan Opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van de prijzen en/of tarieven. 

4.5 Opdrachtgever dient de aan haar toegezonden of ter hand gestelde declaraties, zonder enige korting of verrekening, uiterlijk 15 
dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.  

4.6 Indien volledige betaling van de factuur niet of niet tijdig wordt verricht wordt Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer geacht 
van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Opdrachtnemer, onverminderd alle overige aan haar toekomende rechten op onder 
meer ontbinding, opschorting en/of schadevergoeding, het recht alle terzake van de incasso en bewaking van haar rechten 
gemaakte en nog te maken (buiten)gerechtelijke kosten, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend worden begrepen de 
volledige kosten voor rechtsbijstand, alsmede de wettelijke rente vanaf de vervaldag van de declaratie tot en met de dag der 
algehele voldoening op Opdrachtgever te verhalen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op ten minste 15% 
van het te vorderen bedrag of, indien dit percentage een lager bedrag vertegenwoordigt dan € 250,-, een bedrag ad € 250,-. 

4.7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de 
gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het volledige factuurbedrag. 

 
Artikel 5 – Inschakeling van derden 
 
5.1 De keuze van een door Opdrachtnemer in te schakelen derde zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in 

overleg met Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor 
mogelijke tekortkomingen van deze derde, behoudens opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. 
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5.2 Indien de in het vorige lid bedoelde derde haar aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van 

Opdrachtgever wil beperken, gaat Opdrachtnemer er vanuit en bevestigt zij zonodig bij deze dat alle aan haar gegeven 
opdrachten van Opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens 
Opdrachtgever te aanvaarden. 

5.3 Indien Opdrachtgever een derde van de inhoud van de door Opdrachtnemer ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden 
kennis laat nemen, dient Opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze Algemene Voorwaarden ook 
door deze derde worden aanvaard. 

5.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband 
houdende met de door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden. 

 
Artikel 6 – Ontbinding en opschorting 
 
6.1 Indien Opdrachtgever (een van) haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet of niet volledig nakomt, indien bij Opdrachtnemer 

surséance van betaling wordt aangevraagd of indien zij staat van faillissement geraakt, heeft Opdrachtnemer het recht, zonder dat 
nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, alle met de betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten 
ontbonden te verklaren, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten, waaronder het recht om haar verplichtingen op te 
schorten, om nakoming te vorderen en/of om schadevergoeding te vorderen. 

6.2 Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder mede wordt begrepen de afgifte 
van bescheiden, informatiedragers (CD-rom’s, diskettes e.d.) en/of andere zaken die toebehoren aan Opdrachtgever of derden, 
indien Opdrachtgever haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet of niet 
behoorlijk nakomt totdat de vordering volledig is voldaan. 

 
Artikel 7 – Overmacht 
 
7.1 Bij overmacht en bij andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de Overeenkomst 

en/of de Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer niet kan worden gevergd, zal de uitvoering hiervan worden opgeschort dan 
wel, indien een dergelijke opschorting zes maanden heeft geduurd, de Overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden 
beëindigd. Bij gedeeltelijke nakoming door Opdrachtnemer zal Opdrachtgever een evenredig gedeelte van de totale prijs 
verschuldigd zijn. 

7.2 Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten 
tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de Overeenkomst en/of van deze 
Algemene Voorwaarden blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, 
burgeroorlog, oproer, terrorisme, werkstaking, uitsluiting, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van 
Opdrachtnemer, het van kracht worden van wettelijke en/of bestuursrechtelijke bepalingen van dwingendrechtelijke aard, uitval van 
noodzakelijke nutsvoorzieningen, niet-nakoming door derden, brand en/of andere ernstige storingen in het bedrijf van 
Opdrachtnemer. 

 
Artikel 8 – Aansprakelijkheid 
 
8.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Opdrachtnemer in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst 

aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, zal Opdrachtnemer niet aansprakelijk zijn. 
8.2 Voor enige directe schade van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet 

tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de desbetreffende opdracht, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de 
hoogte van het bedrag dat ter uitvoering voornoemde opdracht in rekening is gebracht. 

8.3 Opdrachtnemer aanvaardt enkel aansprakelijkheid voor directe schade, indien en voor zover deze schade is veroorzaakt als 
gevolg van opzet of grove schuld van een leidinggevende medewerker van Opdrachtnemer. 

8.4 Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van 
Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de 
werkzaamheden door Opdrachtnemer, is laatstgenoemde nimmer aansprakelijk. 

8.5 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever te beperken c.q. 
ongedaan te maken. 

8.6 Opdrachtnemer met name is niet aansprakelijk voor bewaring, beschadiging, tenietgaan of zoekraken van bescheiden, 
informatiedragers en andere zaken van Opdrachtgever die aan Opdrachtnemer ter uitvoering van de opdracht ter beschikking 
zijn gesteld. 

8.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk 
met de utvoering van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze verband houden. 

8.8 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud 
van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. 

8.9 Alle rechtsvorderingen jegens Opdrachtnemer verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar na 
de dag waarop de relevante verplichtingen van Opdrachtnemer opeisbaar worden. 

 
Artikel 9 – Rechts- en forumkeuzebeding 
 
9.1 Op de Overeenkomst en alle andere (rechts)verhoudingen met Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
9.2 Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en/of enigerlei andere 

(rechts)verhouding met Opdrachtnemer zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement 
Breda. Opdrachtnemer heeft tevens het recht om ook de bevoegde rechter van de woon- en/of vestigingsplaats van 
Opdrachtgever te adiëren. 

 
Artikel 10 – Restbepalingen 
 
10.1 Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging, ontbinding en/of vernietiging van (een gedeelte van) de 

Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden voort te duren, blijven bestaan na beëindiging, ontbinding en/of vernietiging. 
10.2 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of van de Overeenkomst door de bevoegde rechter geheel of 

gedeeltelijk nietig worden verklaard dan wel vernietigd worden, worden deze vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de 
bedoeling van partijen zo veel mogelijk benaderen en blijft het overige gedeelte van deze Algemene Voorwaarden en/of van de 
Overeenkomst integraal in stand. 
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