
 

Algemene Voorwaarden EVAbits B.V. 
versie 1.1, november 2019 

Definities 
De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van deze            
algemene voorwaarden de volgende betekenis: 
A. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de          

Opdrachtnemer, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst; 
B. Opdracht of Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer         

zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten; 
C. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer          

de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden; 
D. Opdrachtnemer: EVAbits B.V. zoals bij de KvK bekend; 
E. Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te          

voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe Opdracht is gegeven en die door           
Opdrachtnemer zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer        
voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen; 

Artikel 1: Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes,          

Opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij        
Opdrachtnemer zich verbindt danwel zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten          
voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende         
Werkzaamheden. 

2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden           
zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in,           
bijvoorbeeld, een (schriftelijke) Overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging. 

3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde           
in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen          
voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid. 

4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of         
vervolgopdrachten. 

5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door          
Opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

6. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen           
beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een                 
arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening aan Opdrachtgever door of vanwege         
Opdrachtnemer zijn betrokken. 

Artikel 2: Uitvoering 
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door           

welke Medewerker(s). 
2. Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een           

door de Opdrachtnemer aan te wijzen derde. 
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Artikel 3: Intellectueel eigendom 
1. Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet tevens in de            

overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle         
intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering          
van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer. 

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele           
eigendomsrechten van Opdrachtnemer rusten, dan wel producten waarop        
intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan         
Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren        
of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om:           
computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, rapportages en      
andere geestesproducten. 

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten             
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter         
hand te stellen. Dit geldt niet in het geval Opdrachtgever een deskundig oordeel wil              
verkrijgen over de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer.         
Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen             
aan de door hem ingeschakelde derden. 

Artikel 4: Overmacht 
1. Als partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk             

kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden               
die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze              
op de overeengekomen wijze na te komen. 

2. Als de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht               
om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk           
op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat. 

3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan           
de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de         
verrichte Werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te facturen en dient de          
Opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. 

Artikel 5: Kostenbepalingen 
1. De door Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede          

tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen           
uitdrukkelijk anders overeenkomen zoals bijvoorbeeld de betaling van een vaste          
prijs. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de             
Werkzaamheden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

2. Reistijd en verblijfskosten ten behoeve van de Werkzaamheden worden apart in           
rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

3. Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de           
declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in         
rekening gebracht. 

4. Opdrachtnemer heeft het recht om de betaling van een voorschot te vragen aan             
Opdrachtgever. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor             
Opdrachtnemer om de Werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten. 
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5. Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is             
uitgevoerd, honoraria of prijzen wijzigen, heeft Opdrachtnemer het recht om het           
overeengekomen tarief aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders is         
overeengekomen. 

6. Indien dit wettelijk verplicht is dan wordt de omzetbelasting apart in rekening            
gebracht over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen. 

Artikel 6: Aansprakelijkheid 
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen:         

gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere         
gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet               
deugdelijk presteren door Opdrachtnemer. 

2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de vergoeding van de directe            
schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van)           
toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Onder directe          
schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling             
van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de              
prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de           
gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze           
aansprakelijkheid is bij alle Opdrachten beperkt tot maximaal één (1) maal het            
honorarium over de - tot het moment van de toerekenbare tekortkoming(en) -            
verrichte Werkzaamheden in het kader van de desbetreffende Opdracht. Indien          
uitvoering van de Opdracht een periode bestrijkt die langer is dan zes (6) maanden,              
dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op één (1) maal het honorarium over              
de in het kader van de Opdracht in de laatste de zes (6) maanden verrichte               
Werkzaamheden.  

3. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1)          
toerekenbare tekortkoming.  

4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en            
voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar             
leidinggevend management. 

5. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.        
Opdrachtnemer heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken             
door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden. 

6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens        
schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste          
of onvolledige informatie heeft verstrekt. 

7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (Medewerkers        
van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder        
begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden, welke             
schade het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige              
situaties in diens bedrijf of organisatie. 

8. Het bepaalde in de leden 1 t/m 7 van dit artikel heeft zowel betrekking op de                
contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens        
Opdrachtgever. 

Artikel 7: Betaling 
1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen         

dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of            
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verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders           
overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het            
verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer. 

2. Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is              
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf           
dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. 

3. Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is              
Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Opdrachtnemer         
gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van        
de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde             
kostenveroordeling. 

4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk          
aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en           
kosten. 

5. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel            
van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, of als Opdrachtgever nalaat een          
voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te           
voldoen dan is Opdrachtnemer gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen, dat           
deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen           
vorm. Als Opdrachtgever nalaat om de verlangde zekerheid te stellen dan is            
Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering         
van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever            
aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 

Artikel 8: Termijnen 
1. Als tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken         

waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om:           
(a) een vooruitbetaling te voldoen - indien overeengekomen - of (b) de noodzakelijke             
informatie en/of materialen tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste             
wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in           
overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden           
uitgevoerd. 

2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn alleen te           
beschouwen als een fatale termijn als dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen             
Opdrachtgever en Opdrachtnemer (schriftelijk) overeengekomen is. 

Artikel 9: Opschorting van werkzaamheden 
1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming          

van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van            
informatie, materialen of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het            
moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. 

Artikel 10: Vervaltermijn 
1. Indien niet genoemd in overeenkomst geldt een vervaltermijn van drie (3) maanden 

op onderhoud van alle producten. 
2. Het in lid 1 genoemde onderhoud geschiedt op kosten van opdrachtgever, tenzij 

uitdrukkelijk anders overeengekomen in Opdracht.  
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Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze 
1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het           

arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is. 
3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van               

Opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de daarvoor aangewezen           
instanties. 

Artikel 12: Overige bepalingen 
1. Als Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht,        

garandeert Opdrachtgever een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk          
gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot          
arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat        
Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten           
die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de            
Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke)             
vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is        
Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van            
afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal        
viruscontrole procedures toepassen wanneer Opdrachtnemer van de faciliteiten van         
Opdrachtgever gebruik maakt. 

2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken          
Medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk,           
direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van               
Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende          
de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12             
maanden daarna. 

3. Bepalingen in de Opdracht die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of              
beëindiging van de Opdracht van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of             
beëindiging van kracht, waaronder mede begrepen de artikelen 3, 5, 6, 11, en 12 lid  

Artikel 13: Slotbepalingen 
1. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende           

Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet           
afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke          
uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de             
geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de           
onderliggende Opdracht/Overeenkomst. 

2. Als op enige bepaling in de Opdracht of op een gedeelte van de Opdracht rechtens               
geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de Opdracht            
onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte            
waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn            
aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen             
met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte          
zoveel mogelijk in stand blijft. 
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