Algemene Voorwaarden voor opdrachten
verstrekt aan tas&wüst, projectrealisatie
1. Definities
De opdrachtnemer: tas&wüst, projectrealisatie.
De opdrachtgever: de contractpartner van tas&wüst, projectrealisatie.
De opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
voor het leveren van diensten.
2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten tot het leveren van diensten door de opdrachtnemer,
tenzij anders schriftelijk overeengekomen door partijen.
3. Totstandkoming opdrachten
Alle offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig. Offertes worden
gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever of een door de
opdrachtgever als relevant geachte bron aan tas&wüst, projectrealisatie
heeft verstrekt. Tas&wüst, projectrealisatie is aan de offerte gebonden
als de opdrachtbevestiging die onderdeel is van de offerte, door de
opdrachtgever is ondertekend.
4. Uitvoering opdrachten
Tas&wüst, projectrealisatie zal zich inspannen om de opdracht:
1. zo goed mogelijk en zoveel mogelijk passend bij de vraag van de
opdrachtgever uit te voeren
2. binnen de door partijen afgesproken termijn uit te voeren.
Behalve de inspanning van tas&wüst, projectrealisatie kan het verloop
van een opdracht beïnvloed worden door factoren als de kwaliteit van
de geboden informatie en de verleende medewerking. Bij een dreigende
uitloop zal tas&wüst, projectrealisatie met de opdrachtver overleg
plegen over het gewenste vervolg.
5. Verplichtingen opdrachtgever
De opdrachtgever zorgt ervoor dat tas&wüst, projectrealisatie tijdig
beschikt over alle documentatie en gegevens die nodig zijn voor het
goed uitvoeren van de opdracht. Daarnaast zorgt opdrachtgever ervoor
dat medewerkers van zijn organisatie die bij de opdracht betrokken zijn,
over de noodzakelijke tijd en kennis beschikken. Wanneer de
opdrachtgever het noodzakelijk vindt om derden bij de uitvoering van de
opdracht te betrekken, moeten tas&wüst, projectrealisatie en
opdrachtgever hierover onderlinge overeenstemming bereikt hebben.
6. Wijziging opdracht
Wanneer er zich tijdens de uitvoering van de opdracht omstandigheden
voordoen die het noodzakelijk maken om de opdracht aan te vullen of te
wijzigen, zullen opdrachtgever en tas&wüst, projectrealisatie in
overeenstemming de opdrachtformulering aanpassen. Het tijdstip van
voltooiing en eerder gemaakte afspraken over het honorarium kunnen
hierdoor beïnvloed worden. Partijen hebben het recht om te stoppen
met de samenwerking als de uitvoering van de oorspronkelijke opdracht
door de wijzigingen bemoeilijkt of onmogelijk wordt.
7. Vertrouwelijkheid
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het
kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Tas&wüst, projectrealisatie zal in het kader van de opdracht alles in het
werk stellen om de belangen van de opdrachtgever te beschermen. De
opdrachtgever zal geen mededelingen doen over aanpak en werkwijze
van tas&wüst, projectrealisatie zonder instemming van laatstgenoemde.
8. Eigendom
binnen het kader waarop de opdracht betrekking heeft. Zonder
voorafgaande toestemming van tas&wüst, projectrealisatie mogen deze
stukken door de opdrachtgever niet worden verveelvoudigd, openbaar
gemaakt of aan derden worden doorgegeven. Het auteursrecht van alle
door tas&wüst, projectrealisatie verstrekte stukken berust bij tas&wüst,
projectrealisatie en is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door
de opdrachtgever .

9. Tarieven en kosten
De tarieven van tas&wüst, projectrealisatie zijn exclusief 19% BTW. Over
journalistieke werkzaamheden en het geven van trainingen wordt geen
BTW berekend. Kosten die in het kader van de opdracht gemaakt
worden, zoals kosten voor reis en verblijf, aangeschafte materialen,
kopieerwerk, koerier en porto, worden doorberekend aan de
opdrachtgever of rechtstreeks door de betreffende leverancier aan de
opdrachtgever gefactureerd.
10. Betalingen
De facturering is gebaseerd op de werkelijk bestede tijd en gemaakte
kosten. Tenzij anders overeengekomen, vindt facturering voorafgaand
aan de werkzaamheden maandelijks plaats in de vorm van een
voorschotnota. Na afronding van de opdracht ontvangt de
opdrachtgever een eindafrekening.
Betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na ontvangst
van de factuur. Wanneer betalingen niet binnen de gestelde termijn
door tas&wüst, projectrealisatie ontvangen zijn, kan deze vanaf de
vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen. Indien betaling
niet plaatsvindt binnen 8 weken na vervaldatum, kan tas&wüst,
projectrealisatie de uitvoering van de opdracht opschorten.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die gemaakt worden in
verband met enige vordering op de opdrachtgever, komen ter zijner
laste. Bij een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, ongeacht de
tenaamstelling van de factuur.
11. Voortijdige beëindiging opdracht
Indien één van beide partijen besluit dat de opdracht niet kan worden
uitgevoerd conform de offerte en opdrachtbevestiging, kan de opdracht
voortijdig worden beëindigd. In het geval dat de opdracht een
doorlooptijd heeft van meer dan twee maanden, zal de opzegtermijn
met inachtneming van één maand ingaan. Tot beëindiging wordt
overgegaan, wanneer gebleken is dat de geconstateerde problemen niet
kunnen worden opgelost.
Bij tussentijdse beëindiging zullen tot dan toe verrichtte werkzaamheden
en gemaakte kosten normaal worden vergoed.
Mocht één van beide partijen in staat van een faillissement geraken, of
surseance van betaling aanvragen, dan heeft de andere partij het recht
de opdracht zonder inachtneming van de opzegtermijn te beëindigen.
12. Aansprakelijkheid
Tas&wüst, projectrealisatie is alleen aansprakelijk voor schade voor de
opdrachtgever tijdens de uitvoering van de opdracht indien de schade is
ontstaan door verwijtbare gedragingen van tas&wüst, projectrealisatie.
De aansprakelijkheid van tas&wüst, projectrealisatie is beperkt tot het
bedrag dat de verzekeraar uitkeert. Indien de verzekeraar niet overgaat
tot uitkering, is tas&wüst, projectrealisatie aansprakelijk voor een
bedrag ter hoogte van maximaal het honorarium van de opdracht.
tas&wüst, projectrealisatie is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.
13. Geschillen
Bij geschillen tussen de opdrachtgever en tas&wüst, projectrealisatie
ontstaan door of naar aanleiding van de opdracht, zullen partijen dit in
der minne proberen te schikken, eventueel met behulp van een
onafhankelijke deskundige.
Als het geschil op deze wijze niet op te lossen blijkt, zal het geschil
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
Op alle offertes en alle opdrachten is het Nederlands recht van
toepassing met uitsluiting van elk ander recht.

