Algemene voorwaarden bij de uitvoering van (interim)management-, advies- en overige opdrachten
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PHinadin BV (hierna: PHinadin) is een besloten vennootschap die onder
meer ten doel heeft het verlenen van adviezen op de gebieden van
management en administratie en/of beheer van onroerende zaken,
alsmede het voeren van (interim)management in andere ondernemingen
en rechtspersonen. De vennootschap is gevestigd te Heino.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door PHinadin
gedane aanbiedingen en offertes, aanvaarde opdrachten, eventuele
vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens
tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle
documenten en gegevens die nodig zijn. Dit geldt ook voor de
terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de
opdrachtgever die bij de werkzaamheden betrokken (zullen) zijn. Als
PHinadin daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie
PHinadin kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en,
desgewenst, een fax- en/of netwerkaansluiting. Indien de opdrachtgever
tekortschiet bij het nakomen van deze verplichting dan komen alle
redelijke kosten die PHinadin extra moet maken voor de adequate
uitvoering van haar opdracht, voor rekening van de opdrachtgever. Dit
geldt ook voor eventueel ontstane en aannemelijk te maken
bezettingverlies indien PHinadin niet op de overeengekomen datum met
de opdracht kan aanvangen als gevolg van het hier bedoelde
tekortschieten dan wel indien de opdracht op verzoek van de
opdrachtgever wordt uitgesteld.
Het betrekken van derden van de opdrachtuitvoering door de
opdrachtgever of door PHinadin geschiedt uitsluitend in onderling
overleg. PHinadin is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze
derden. De opdrachtgever machtigt PHinadin eventuele door derden
bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden
vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de
tarieven zoals die door PHinadin periodiek worden vastgesteld. Eventuele
secretariaatskosten, reisuren, reis en verblijfkosten en andere
opdrachtgebonden kosten kunnen afzonderlijk worden berekend. Het
honorarium en de kosten zullen worden vermeerderd met BTW en
andere heffingen van overheidswege.
Het honorarium en de kosten als in punt 5 genoemd worden
tweewekelijks of maandelijks bij (voorschot) declaratie in rekening
gebracht. Betaling dient te geschieden binnen vijftien dagen na
declaratiedatum.
Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder
dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan
PHinadin de uitvoering van de opdracht opschorten.
Schiet de opdrachtgever tekort in het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening voor zijn rekening, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.
Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan
zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de
verplichtingen zoals hiervoor aangegeven.
PHinadin is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens
van de opdrachtgever jegens derden, tenzij uit wettelijke verplichtingen
anders blijkt. PHinadin zal in dit verband alle redelijkerwijs mogelijke
voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de
opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder voorafgaande uitdrukkelijke
toestemming van PHinadin aan derden geen mededelingen doen over de
aanpak van PHinadin, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar
rapportage of andere uitkomsten van de opdracht ter beschikking stellen.
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van PHinadin
worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de
informatie die PHinadin verkrijgt en de medewerking die door de
opdrachtgever wordt verleend. Een opgegeven datum en/of doorlooptijd
geldt derhalve als indicatie en kan nooit als een fatale termijn worden
beschouwd.
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In financiële zin is de opdracht afgesloten zodra de slotdeclaratie door de
opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van vijftien dagen na
dagtekening van deze slotdeclaratie dient de opdrachtgever PHinadin
hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn
reageert, wordt de slotdeclaratie geacht te zijn goedgekeurd.
Goedkeuring van de slotdeclaratie impliceert erkenning c.q. goedkeuring
van de voltooiing en uitvoering van de opdracht.
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien
één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan
plaatshebben conform de afspraken en opdrachtspecificaties. Dit dient
gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend
gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de
opdrachtgever, heeft PHinadin vanwege het ontstane en aannemelijk te
maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe
gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt
gehanteerd. PHinadin mag van haar bevoegdheid tot voortijdige
beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en
omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe
te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden
gevergd. PHinadin behoudt daarbij aanspraak op betaling van de
declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de
opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot
dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Ingeval een
van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van
betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het
recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te
beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.
Modellen, technieken, instrumenten die gebruikt of ontwikkeld zijn voor
de uitvoering van de opdracht en/of in het adviesrapport en/of
onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van
PHinadin. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden van verkregen
schriftelijke toestemming van PHinadin. De opdracht-gever heeft
uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen
organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. In geval
van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van
overeenkomstige toepassing.
PHinadin is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de
opdracht, uitsluitend voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht
nemen door PHinadin van zorgvuldigheid, deskundigheid en het
vakmanschap waarop bij het uitvoeren van (interim)management- en
adviesopdrachten mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de
schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het
bedrag van het honorarium (excl. BTW) dat PHinadin voor haar
werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij
opdrachten die een langere doorlooptijd dan een halfjaar hebben, geldt
een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot
maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele
aanspraken van de opdrachtgever als hierboven bedoeld dienen binnen
één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke
waarvan de opdrachtgever zijn rechten verwerkt.
De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten
behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de
verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
De overeenkomst tussen de opdrachtgever en PHinadin is onderworpen
aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden
beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar PHinadin
is gevestigd. Partijen verplichten zich om te proberen eventuele geschillen
eerst op directieniveau op te lossen, alvorens een gerechtelijke procedure
wordt begonnen.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Zwolle
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