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Algemene voorwaarden voor opdrachten/offertes van Bijker Advies 

 
1.  Algemeen 

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Bijker Advies aan 
derden verricht. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de
opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten. 

b. Door ondertekening van de offerte c.q. opdrachtverstrekking middels een 
opdrachtbrief met verwijzing naar de offerte, geeft de opdrachtgever aan dat hij 
akkoord is met de  toepasselijkheid van deze voorwaarden op de opdracht met 
uitsluiting van de toepasselijkheid van eventuele eigen voorwaarden van de 
opdrachtgever. 

 
2.  Partijen bij de opdracht 
  a.  Bijker Advies is opdrachtnemer. 

b. De opdrachtgever is degene die een offerte van Bijker Advies voor een opdracht 
schriftelijk heeft aanvaard. 

 
3.  Totstandkoming van een opdracht 

a. Een opdracht komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding van een offerte van 
Bijker Advies. 

b. De inhoud van de opdracht wordt bepaald door de in de offerte vervatte omschrijving 
van de door Bijker Advies te leveren prestatie. 

c. Wijzigingen in de opdracht, waaronder begrepen beperkingen en aanvullingen, zijn 
alleen bindend indien zij tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 

  d.  Een offerte van Bijker Advies is geldig gedurende 30 kalenderdagen na      
    dagtekening van de offerte, tenzij in de offerte anders is bepaald. 
 
4.  Honorarium en kosten 

a. Voor zover de offerte geen betalingstermijn bevat is de betalingstermijn 14 dagen na 
de factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling zal opdrachtgever eenmalig een 
aanmaning sturen waarvoor opnieuw een betalingstermijn van 14 dagen geldt. Bij 
twee maal gebreke van tijdige betaling, is de opdrachtgever 1% vertragingsrente per 
maand verschuldigd. 

b. Door de 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 openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de 
voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

 
5.  Zekerheden 

a. Zolang de opdrachtgever niet geheel zijn verplichtingen jegens Bijker Advies heeft 
voldaan, heeft Bijker Advies het recht haar verdere werkzaamheden te staken, 
onverminderd het recht om de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding 
van de opdrachtgever te vorderen. 

 
6.  Rechten en plichten met betrekking tot de uitvoering 

a. Bijker Advies behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de werkwijzen en 
onderzoeksmethoden. Als de effectuering van dit recht ertoe leidt dat de te leveren 
prestatie wezenlijk zal gaan afwijken van de overeengekomen prestatie, heeft de 
opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, mits de ontbinding 
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wordt ingeroepen vóórdat de prestatie is geleverd. Bijker Advies is gehouden om de 
opdrachtgever vooraf te informeren over een dergelijke wezenlijke afwijking. 

b. De opdracht zal worden uitgevoerd binnen de, in overleg met de opdrachtgever, in de 
offerte vermelde (geschatte) termijn, tenzij zulks in redelijkheid niet van Bijker Advies 
kan worden gevraagd. Indien overschrijding van de termijn dreigt, heeft  Bijker Advies 
de plicht zo spoedig mogelijk met de opdrachtgever in overleg te  treden. 

c. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Bijker Advies tijdig kan beschikken over de 
benodigde informatie ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden. 

d. Indien de door Bijker Advies te leveren prestatie met zich meebrengt dat er 
vergaderingen en/of andere bijeenkomsten moeten worden gehouden, zal de 
opdrachtgever, tenzij de offerte anders vermeldt, kosteloos c.q. op eigen kosten de 
daarvoor noodzakelijke ruimten en andere faciliteiten beschikbaar stellen. 

e. Alle door Bijker Advies verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen 
schetsen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt 
door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming 
van Bijker Advies worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van 
derden gebracht. 

f. Bijker Advies behoudt tevens het recht de door de uitvoering verkregen kennis voor 
andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter 
kennis van derden gebracht. 

 
7.  Aansprakelijkheid 

a. In geval Bijker Advies de overeenkomst niet, niet deugdelijk, dan wel te laat nakomt 
en dit een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Bijker Advies oplevert, zal 
de door Bijker Advies verschuldigde schadevergoeding nooit de hoogte van het 
overeengekomen (en het tot dat moment gedeclareerde) honorarium overschrijden. 

b. Indien de opdrachtgever door het gebruik of de toepassing van door Bijker Advies 
verstrekte kennis of gegevens schade lijdt, is Bijker Advies daarvoor niet aansprakelijk, 
tenzij er sprake is van grove opzet. 

c. De opdrachtgever vrijwaart Bijker Advies c.q. de personen waarvan deze zich bij de 
uitvoering van de opdracht bedient, voor elke aansprakelijkheid jegens derden met 
betrekking tot de schade die deze derden hebben geleden of nog zullen lijden als 
gevolg van de toepassing en/of gebruik van de kennis en gegevens die door Bijker 
Advies in het kader van deze overeenkomst aan de opdrachtgever zijn verstrekt. 

d. Bijker Advies is ten opzichte van de opdrachtgever op generlei wijze aansprakelijk 
voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van personen waarvan Bijker 
Advies zich bij de uitvoering van de opdracht bedient, voor zover die personen 
uitdrukkelijk door de opdrachtgever zijn voorgeschreven en aangewezen. 

e. Artikel 7, lid b. en c. zijn niet van toepassing voor zover het in die leden bepaalde voor 
de opdrachtgever als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt, gelet op het 
bepaalde in de artikelen 6:sub236 h resp. 6:237 sub f BW. 

 
8.  Geschillen 

a. Op deze overeenkomst is het Nederlandse Recht van toepassing. Bevoegd is bij 
uitsluiting de Rechtbank Noord Nederland, tenzij de kwestie valt onder de 
competentie van de kantonrechter, in welk geval het geschil moet worden voorgelegd 
aan de door de wet aangewezen kantonrechter. 

b. Alle kosten, hoe ook genaamd, die van advocaten en deurwaarders daaronder 
begrepen, die Bijker Advies voor de handhaving c.q. het veiligstellen van haar rechten 
moet maken, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever, met een minimum 
van 15% van het te incasseren bedrag en een algemeen minimum van  

 € 100,-- 
 

 
 
 


