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Algemene Voorwaarden
1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden
tussen Michiel Odijk Project Management Services,
hierna afgekort tot MOPMS, en opdrachtgever(s) c.q.
hun
rechtsopvolger(s).
Afwijkingen op deze
voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien schriftelijk
overeengekomen door partijen. Het nietig zijn of
worden van één of meer artikelen van deze
voorwaarden, laat de toepassing van de overige
artikelen
onverlet.
Deze
voorwaarden
zijn
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te
Rotterdam en vervangen per 17 april 2008
voorgaande versies van algemene voorwaarden van
MOPMS, in die zin dat per die datum uitsluitend
onderliggende voorwaarden gelden voor alle offertes
van, overeenkomsten met en werkzaamheden door
MOPMS. Voorwaarden van algemene aard van de
opdrachtgever zijn niet van toepassing.
2. Grondslag voor offertes, overeenkomsten en
werkzaamheden
Offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van
MOPMS zijn gebaseerd op de informatie die door de
opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat
ervoor in daarbij naar beste weten alle essentiële
informatie voor de opzet en uitvoering van de
opdracht tijdig te verstrekken, zowel op verzoek van
MOPMS alswel pro-actief.
3. Aard van de opdracht
MOPMS zal de door haar te verrichten diensten naar
beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Het beoogde
resultaat kan nooit worden gegarandeerd, tenzij daar
met de opdrachtgever nadrukkelijk condities voor zijn
afgesproken.
4. Duur, intensiteit en afsluiting van de opdracht
De duur, intensiteit en afsluiting van opdrachten
worden
in
goed
overleg
vastgesteld.
De
opdrachtgever stemt er mee in dat MOPMS de
opdracht als geanonimiseerde casus mag gebruiken
voor marketingdoelen en/of de bedrijfsnaam en logo
van de opdrachtgever mag noemen c.q. tonen als
referentie, tenzij de opdrachtgever redelijke
argumenten heeft om dit niet te willen in welk geval ze
dit vooraf kenbaar zal maken en zal meewerken aan
een redelijk alternatief voor MOPMS. Publicaties door
MOPMS over opdrachten zullen altijd worden getoetst
door MOPMS bij de opdrachtgever.
5. Intellectuele eigendom
Alle modellen, technieken, instrumenten, waaronder
software, die zijn of worden gebruikt voor de
uitvoering van de opdracht en in enige oplevering zijn
opgenomen, zijn, voor zover ontwikkeld door
MOPMS, eigendom van MOPMS. Openbaarmaking
kan alleen geschieden na verkregen toestemming van
MOPMS. De opdrachtgever heeft het recht stukken te
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vermenigvuldigen voor gebruik in haar eigen
organisatie, voor zover passend binnen het doel van
de opdracht. Partijen vrijwaren elkaar voor
aanspraken van derden met betrekking tot rechten
van intellectuele eigendom op door de andere partij
verstrekte materialen of gegevens, die bij de
uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
6. Betalingsvoorwaarden
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de
factuurdatum. MOPMS behoudt zich het recht voor na
de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te
brengen, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
Indien betaling achterwege blijft, kan MOPMS de
uitvoering van de opdracht opschorten en zijn alle
redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
ter incasso van de betaling voor rekening van de
opdrachtgever. Facturen van MOPMS aan de
opdrachtgever die voldoen aan de wettelijke eisen en
betrekking hebben op geleverde prestaties door
MOPMS kunnen niet door de opdrachtgever worden
verworpen of opgeschort voor behandeling enkel op
procedurele gronden, daaronder inbegrepen het
ontbreken van kenmerken op de factuur die intern zijn
aan de administratie van de opdrachtgever.
7. Vertrouwelijkheid
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle
informatie en gegevens die zij aan elkaar uitwisselen
en niet reeds een openbaar karakter hadden.
8. Aansprakelijkheid
MOPMS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
jegens de opdrachtgever of derden namens de
opdrachtgever voor enige schade die niet wordt
gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
van MOPMS en voorts onder de opschortende
voorwaarde dat de verzekeraar in voorkomend geval
tot uitkering overgaat. In alle gevallen is de
aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van de
hoogte van een eventuele uitkering van de
verzekeraar en het bedrag dat voor de
schadeveroorzakende prestatie in rekening is
gebracht, of, indien het een duurovereenkomst
betreft, tot het factuurbedrag over een periode van
maximaal twee maanden sinds het ontstaan van de
vermeende schade. MOPMS is nimmer aansprakelijk
voor
indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst en schade door
bedrijfsstagnatie. MOPMS zal niet aansprakelijk
worden gesteld indien de opdrachtgever de
mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van
de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij
danwel die van een derde aan te spreken.
Opdrachtgever vrijwaart MOPMS tegen aanspraken
van derden, welke voortvloeien uit de uitvoering van
opdrachten. MOPMS is in geen geval gehouden tot
schadevergoeding wegens te late levering of
uitvoering van opdrachten. Eventuele aanspraken van
de opdrachtgever in de zin van dit artikel dienen
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binnen 6 maanden na afloop van de prestatie die de
vermeende schade heeft veroorzaakt te zijn
ingediend, bij gebreke waaraan de rechten van de
opdrachtgever zijn vervallen.
9. Overmacht
Als een partij door overmacht niet aan zijn
verplichtingen jegens de wederpartij kan voldoen,
worden de verplichtingen opgeschort voor de duur
van de overmachtstoestand. Indien deze toestand
twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen
het recht de overeenkomst in het geheel te ontbinden
met een schriftelijke verklaring, waarbij reeds
geleverde maar nog niet afgerekende prestaties
alsnog worden afgerekend. Geen der partijen zal
aanspraak maken op verdere (schade)vergoeding.
Onder overmacht van een partij wordt verstaan: elke
omstandigheid die los staat van de wil van deze partij
en waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in
redelijkheid niet van hem gevergd kan worden.
Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een
(mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.
10. Meerdere opdrachtnemers
Indien MOPMS tezamen met één of meer
opdrachtnemers een opdracht van opdrachtgever
heeft aangenomen, is ieder van de opdrachtnemers
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aansprakelijk voor de tekortkoming in de door hem
uitgevoerde (deel)werkzaamheden.
11. Meerder opdrachtgevers
Indien de opdracht is verstrekt door meerdere
opdrachtgevers, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk
aansprakelijk
voor
de nakoming
van hun
verplichtingen.
12. Het betrekken van derden
Het betrekken van derden bij de uitvoering van de
opdracht door MOPMS of opdrachtgever geschiedt
uitsluitend in onderling overleg.
13. Bewijskracht van administratie
De administratie van MOPMS strekt tot volledig bewijs
van de omvang van de verrichte werkzaamheden en
gemaakte kosten.
14. Geschillen en toepasselijk recht
Op overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit
overeenkomsten zullen worden onderworpen aan de
rechter ter keuze van MOPMS, echter niet eerder dan
dat partijen een uiterste poging hebben gedaan om in
redelijkheid het geschil op te lossen.
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