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Artikel 1:   Toepasselijkheid 
1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes 

afkomstig van Helder & van Pas VoF, alsmede op alle overeenkomsten gesloten tussen Helder 
& van Pas VoF en opdrachtgevers betreffende het verzorgen van bedrijfsinterne projecten 
en/of deelname aan deze projecten, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te 
noemen “opdracht”. 

2. Afwijkingen van deze algemene leveringsvoorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover 
zij schriftelijk zijn bevestigd door Helder & van Pas VoF. 

3. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door 
Helder & van Pas VoF schriftelijk zijn aanvaard. 

 
Artikel 2:   Totstandkoming van de opdracht 
De overeenkomst tussen Helder & van Pas VoF en de opdrachtgever komt tot stand door onder-
tekening van de offerte door de opdrachtgever, dan wel door ondertekening van een schriftelijke 
opdrachtbevestiging door de opdrachtgever. 
 
Artikel 3:   Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk 
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien 
partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de 
daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Een dergelijke tussentijdse 
wijziging dan wel uitbreiding van de opdracht zal overeenkomstig artikel 2 vastgelegd worden. 
 
Artikel 4:   Tussentijdse beëindiging 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 bevestigde offerte en/of 
eventueel additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij 
te worden bekendgemaakt, hierbij geldt een opzeggingstermijn van twee maanden. Bij voortijdige 
beëindiging c.q. annulering door opdrachtgever van een opdracht heeft Helder & van Pas VoF 
recht op compensatie vanwege het ontstane bezettingsverlies. De compensatie bedraagt in deze 
gevallen 10% van het in de offerte of opdrachtbevestiging overeengekomen totale opdracht-
bedrag, met een minimum van € 500,- (zegge: vijfhonderd euro). 
Helder & van Pas VoF mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken 
als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn 
toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 
Helder & van Pas VoF behoudt daarbij aanspraak op betaling van declaraties voor tot dan toe 
verrichte werkzaamheden, waarbij de opdrachtgever de voorlopige resultaten van het tot dan toe 
verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. 
Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surcéance 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, waaronder dat op 
volledige schadevergoeding. 
 
Artikel 5:   Prijzen 
Alle aanbiedingen en offertes van Helder & van Pas zijn steeds geheel vrijblijvend, tenzij anders 
overeengekomen.  



Artikel 6:   Betaling 
1. Helder & van Pas VoF  brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in 

rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur 
aangegeven bankrekening en binnen een termijn van 14 dagen, zonder opschorting of 
verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Helder & van Pas VoF. 

2. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige 
ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Helder & van Pas VoF steeds gerechtigd de 
wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Helder & van 
Pas VoF gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten. 

3. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Helder & van Pas VoF alle in 
redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, 
waaronder steeds zullen zijn inbegrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in 
werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze 
de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. 

 
Artikel 7:   Intellectuele eigendom 
Modellen, technieken en instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in 
het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Helder & van 
Pas VoF. Openbaarmaking kan derhalve enkel geschieden na verkregen toestemming van Helder & 
van Pas VoF. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik 
binnen zijn eigen organisatie. 
 
Artikel 8:   Vertrouwelijkheid 
Helder & van Pas VoF is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de 
opdrachtgever jegens derden. Helder & van Pas VoF zal in het kader van de opdracht alle 
mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. 
 
Artikel 9:   Aansprakelijkheid 
1. Helder & van Pas VoF spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit 

te voeren. 
2. Helder & van Pas VoF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor 

enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voorzover 
de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. 

3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de 
schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht of, indien het een opdracht met een 
overeengekomen doorlooptijd van meer dan zes maanden betreft, tot ten hoogste het factuur-
bedrag over een periode van zes maanden. 

4. Helder & van Pas VoF zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van: 
- enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder 

begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de opdracht. 
- onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdracht-

gever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor de opdracht 
essentiële informatie en middelen. 

5. Helder & van Pas VoF is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen 
gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. 

6. Helder & van Pas VoF zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de 
mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekerings-
maatschappij dan wel die van een derde aan te spreken. 

 
Artikel 10:   Toepasselijk recht 
Op iedere overeenkomst gesloten tussen Helder & van Pas VoF en een opdrachtgever is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing. 
 


