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Algemene Voorwaarden  

Rijcklof van Goens 
 
 

Artikel 1. Definities 
1.1 Opdrachtgever: de partij die de Opdracht geeft. 
1.2 Opdrachtnemer: Rijcklof van Goens B.V., gevestigd te Amsterdam (KvK nummer 64476030). 
1.3 Overeenkomst: de overeenkomt van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt 
werkzaamheden te verrichten. 
  
Artikel 2. Toepasselijkheid  
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.  
2.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de 
hand gewezen. 
 
Artikel 3. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst  
3.1 De Overeenkomst wordt gevormd door een opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden. 
3.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende 
opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen.  
3.3 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende 
opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 
3.4 De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de informatie, die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor 
in, dat hij naar beste weten alle gegevens en bescheiden aan Opdrachtnemer heeft verstrekt, welke Opdrachtnemer naar zijn 
oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht. 
3.5 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap 
uitvoeren en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen, die in redelijkheid van Opdrachtnemer kan worden verwacht. 
 
Artikel 4. Tussentijdse beëindiging van de opdracht 
4.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van 
mening is dat de uitvoering van de opdracht niet meer kan plaatshebben conform de Overeenkomst. Dit dient gemotiveerd 
en schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld. 
4.2 Indien opdrachtgever de Overeenkomst voortijdig beëindigt, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het 
ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies. Bij bepaling van de omvang van het bezettingsverlies wordt het tot dan 
toe gemiddelde declaratiebedrag per maand als uitgangspunt gehanteerd. 
4.3 Opdrachtnemer behoudt in geval van voortijdige beëindiging of in geval van ontbinding aanspraak op betaling van de 
declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. In geval van voortijdige beëindiging of ontbinding van de 
Overeenkomst zullen eventueel vooruit betaalde bedragen niet worden gerestitueerd. 
4.4 Opdrachtnemer mag slechts gebruik maken van zijn bevoegdheid tot tussentijdse beëindiging indien zich feiten of 
omstandigheden voordoen, die zich aan zijn invloed onttrekken of net aan hem zijn toe te rekenen, waardoor voltooiing van 
de Opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.  
4.5 In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering 
staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder in achtneming van een opzegtermijn te beëindigen. 
 
Artikel 5. Vergoeding en betaling 
5.1 Opdrachtgever is aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd die wordt berekend op basis van nacalculatie, tenzij 
een vast bedrag is overeengekomen. 
5.2 Opdrachtnemer geeft in de offerte de te hanteren uurtarieven (ex BTW) en kostenvergoedingen aan. Voor zover deze 
kosten niet zijn inbegrepen, kunnen reis-, verblijf- en overige kosten afzonderlijk in rekening worden gebracht. 
5.3 Opdrachtnemer zal opdrachtgever maandelijks factureren. Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de 
factuur te worden voldaan, zonder dat opdrachtgever gerechtigd is tot inhouding, korting, opschorting of verrekening. 
Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen 
bankrekening. 
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5.4 Opdrachtnemer is gerechtigd op voorschotbasis te factureren. 
5.5 Niet tijdige betaling geeft opdrachtnemer het recht aan opdrachtgever een vertragingsrente van 1,5% per maand in 
rekening te brengen, terwijl voorts alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
incassokosten ten laste van opdrachtgever komen, onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer. 
5.6 Indien het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is 
opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst zonder dat 
daartoe enige sommatie, ingebrekestelling of andere mededeling vooraf behoeft te gaan, onmiddellijk op te schorten en is al 
hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, direct opeisbaar. 
 
Artikel 6. Geheimhouding 
6.1 Opdrachtnemer zal behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever alle informatie van 
opdrachtgever die geheim is of een vertrouwelijk karakter heeft, strikt geheim houden en op generlei wijze aan derden 
bekend maken. Opdrachtnemer zal informatie uitsluitend aanwenden binnen het kader van de overeengekomen 
werkzaamheden. 
6.2 Onder geheime of vertrouwelijke informatie als bedoeld in het voorafgaande lid wordt verstaan alle informatie die 
expliciet als zodanig is aangeduid door opdrachtgever alsmede alle overige informatie waarvan opdrachtnemer weet, dan wel 
redelijkerwijs behoort te weten, dat deze een geheim of vertrouwelijk karakter heeft en niet aan derden behoort te worden 
bekend gemaakt. 
6.3 Indien opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht heeft tot bekendmaking, zal zij zich genoodzaakt zien de informatie 
te vertrekken. Dit geldt eveneens in het geval dat opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, straf- of civiele 
procedure, voor zover het gaat om feiten of omstandigheden, die voor de uitkomst van een dergelijke procedure naar het 
oordeel van de Opdrachtnemer van belang kunnen zijn. 
 
Artikel 7. Aansprakelijkheid 
7.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaan is doordat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige 
informatie aan Opdrachtnemer heeft verstrekt. 
7.2 Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer, die bij zorgvuldig 
handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot maximaal het gefactureerde bedrag dat 
Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten met een looptijd van langer 
dan een halfjaar, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het gefactureerde en ontvangen bedrag 
over de laatste zes maanden. 
 
Artikel 8. Toepasselijk recht 
8.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
8.2 Alle geschillen, die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, worden beslecht 
door de bevoegde rechter te Amsterdam. 
 
Artikel 9. Overige bepalingen 
9.1 Opdrachtnemer heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtnemer stelt 
Opdrachtgever op de hoogte van de wijzigingen. Indien Opdrachtgever binnen 30 dagen na kennisgeving schriftelijk aan 
Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven niet met de wijzigingen akkoord te gaan, zullen de laatst geldende Algemene 
Voorwaarden van toepassing blijven. 
9.2 Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van 
de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking een 
zoveel mogelijk overeenkomstige bepaling toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. 
  
 


