Algemene voorwaarden HAR

Artikel 1 Definities
1. Onder de algemene voorwaarden worden verstaan de algemene voorwaarden van HAR .
2. Onder aanbieding wordt verstaan een aanbieding van HAR .
3. Onder offerte wordt verstaan een offerte van HAR .
4. Onder opdrachtnemer wordt verstaan HAR .
5. Onder opdrachtgever wordt verstaan de wederpartij van HAR .
6. Onder overeenkomst wordt verstaan een overeenkomst van opdracht, gesloten tussen
opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer zich verbindt om tegen vergoeding
werkzaamheden voor opdrachtgever te verrichten.
Artikel 2 Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.
2. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en gelden voor een periode van 30 dagen, tenzij schriftelijk
anders door opdrachtnemer is aangegeven. De periode van geldigheid gaat in op de dag volgend op
de dagtekening van de aanbieding of de offerte.
3. Indien redelijkerwijs duidelijk is dat een deel van de aanbieding of de offerte een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat, dan kan opdrachtnemer niet aan dat deel worden gehouden.
4. Indien de aanvaarding door opdrachtgever op ondergeschikte onderdelen afwijkt van de aanbieding
of de offerte, dan is opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst niet aan die
afwijkingen gebonden.
Artikel 3 Tarieven en onkosten
1. De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
alsmede exclusief in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten, tenzij
schriftelijk anders door opdrachtnemer is aangegeven.
2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt het uurtarief in verband met de uitvoering van de
werkzaamheden € 90,00 exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
3. Tenzij anders overeengekomen, kunnen de volgende kosten door opdrachtnemer bij opdrachtgever
in rekening worden gebracht:
a. kosten van dienstreizen à € 90,00 per reisuur;
b. kosten van een diner, indien noodzakelijkerwijs na 20.00 uur wordt doorgewerkt dan wel wordt
gereisd ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden;
c. kosten van verblijf in een hotel, indien dat verblijf voor de uitvoering van de werkzaamheden
noodzakelijk is;
d. andere niet-gebruikelijke kosten die voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk zijn.
Artikel 4 Uitvoering overeenkomst
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de overeengekomen werkzaamheden worden ingedeeld
en uitgevoerd. Tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bestaat geen gezagsverhouding.
2. De overeengekomen werkzaamheden worden in beginsel uitgevoerd op de werkdagen maandag,
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. De persoon die de werkzaamheden uitvoert, is gedurende
minimaal twee werkdagen per week beschikbaar voor uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders door opdrachtnemer is aangegeven en behoudens in geval
van overmacht. Onder overmacht wordt mede begrepen ziekte van de persoon die de
werkzaamheden uitvoert.
3. De overeengekomen werkzaamheden kunnen in overleg op zaterdag en zondag uitgevoerd
worden.
4. Opdrachtnemer is bevoegd, na overleg met de opdrachtgever, de overeengekomen
werkzaamheden door een andere geschikte persoon dan de in de aanbieding of de offerte genoemde
persoon te laten uitvoeren.
5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is opdrachtnemer
bevoegd om bepaalde overeengekomen werkzaamheden te doen verrichten door derden.
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6. Opdrachtgever zorgt voor verstrekking aan opdrachtnemer van de gegevens die noodzakelijk zijn
voor een behoorlijke uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Indien, ondanks verzoek
van opdrachtnemer daartoe, verstrekking van de noodzakelijke gegevens niet althans niet tijdig
plaatsvindt, dan is opdrachtnemer bevoegd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /
of de uit de vertraging voortvloeiende kosten, waaronder derving van inkomsten, bij de opdrachtgever
in rekening te brengen.
7. Opdrachtgever stelt opdrachtnemer ook overigens in staat de overeengekomen werkzaamheden
behoorlijk uit te voeren, bij gebreke waarvan de onder lid 5 genoemde bevoegdheid van
opdrachtnemer ontstaat.
Artikel 5 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enigerlei schade van
opdrachtgever, veroorzaakt door handelen of nalaten door of vanwege opdrachtnemer tijdens en na
de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
2. Indien een derde schade lijdt door handelen of nalaten door of vanwege opdrachtnemer tijdens de
uitvoering van de overeenkomst en die derde opdrachtgever en /of opdrachtnemer daarvoor
aansprakelijk stelt, dan is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de schade, tenzij er sprake is
van opzet of grove schuld.
Artikel 6 Betaling
1. Opdrachtnemer factureert maandelijks aan opdrachtgever.
2. Elke factuur van opdrachtnemer dient opdrachtgever binnen 30 dagen na de dagtekening van de
factuur te betalen.
3. Opdrachtnemer is, in geval betaling van een factuur uitblijft en de onder lid 2 genoemde termijn is
verstreken, bevoegd de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het
moment dat de factuur betaald wordt.
4. Opdrachtgever is, in geval betaling van een factuur uitblijft en de onder lid 2 genoemde termijn is
verstreken, tot het moment dat de factuur betaald wordt een rente aan opdrachtnemer verschuldigd
van 1% per maand, te berekenen over het factuurbedrag.
Artikel 7 Opzegging overeenkomst
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk plaats
te vinden.
2. Indien de overeenkomst tussentijds door de opdrachtgever wordt opgezegd, dan heeft
opdrachtnemer recht op compensatie in verband met het daardoor ontstane bezettingsverlies, tenzij
de grond voor de opzegging hoofdzakelijk aan opdrachtnemer valt toe te rekenen.
Artikel 8 Geschillen en toepasselijk recht
1. Partijen spannen zich tot het uiterste in een tussen hen gerezen geschil in onderling overleg te
beslechten, alvorens zich tot de rechter te wenden.
2. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
3. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van tussen partijen
gerezen geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
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