Algemene voorwaarden EPOS b.v.
Artikel 1.
Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en
opdrachten tussen de EPOS b.v., verder opdrachtnemer genoemd, en opdrachtgevers, respectievelijk
hun rechtsopvolgers.
2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van
de hand gewezen.
Artikel 2.
Aanbiedingen en offertes
1. Offertes en Plannen van Aanpak van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de
opdrachtgever is verstrekt.
2. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de
opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De opdrachtnemer zal de te verrichten
adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een
inspanningsverplichting.
3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
4. De door de opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen,
tenzij anders aangegeven. De opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de
aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders
aangegeven.
5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, evenals eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is
de opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet in overeenstemming met deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de opdrachtnemer anders aangeeft.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 3.
1.

Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de
opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen,
verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die de opdrachtnemer nodig heeft. Dit
geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de
opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van de opdrachtnemer betrokken (zullen) zijn.

Artikel 4.
Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
1. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door de
opdrachtnemer geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
Artikel 5.
Personeel
1. De opdrachtnemer kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam
wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.
De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de
continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging in het adviesteam kan ook op
verzoek van de opdrachtgever in overleg met de opdrachtnemer plaatsvinden.
2. De opdrachtgever zal noch tijdens de uitvoering van de opdracht noch binnen een jaar na beëindiging
van de opdracht personeel van de opdrachtnemer in dienst nemen of met dit personeel over
indiensttreding onderhandelen, tenzij hierover overeenstemming is bereikt met de opdrachtnemer.
Artikel 6.
Tarieven en kosten van de opdracht
1. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte
aangegeven, of de daarin secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere
opdrachtgebonden kosten zijn inbegrepen..
2. Indien er sprake is van een vast bedrag voor de gehele opdracht zijn hierin alle kosten gemaakt door
de opdrachtnemer begrepen.
3. In geval van tariefverhoging heeft de OG 30 dagen de tijd om zich hiertegen de verweren en het
contract te ontbinden met een opzegtermijn van 3 maanden.
Artikel 7.
Betalingsvoorwaarden
1. De overeengekomen tarieven, het honorarium en/of de overige kosten zoals in artikel 6 genoemd, die
niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot) declaratie in rekening
gebracht.
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2.
3.

4.

5.

Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde
betalingscondities.
Bij gebreke van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum
betalen. Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling
is vereist.
Indien betaling achterwege blijft, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten. Is
de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer
van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn
rekening zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
Indien de opdracht is verstrekt door meer dan een opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk
aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, zoals in dit artikel aangegeven.

Artikel 8.
Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van
een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde
bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
2. Indien de opdrachtnemer hogere incassokosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk
waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van
de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
Artikel 9.
Uitvoering van de opdracht
1. De opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft de opdrachtnemer het
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer
zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de
uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever
in rekening te brengen.
4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de opdrachtnemer is
uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor de opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan de opdrachtnemer de
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever
de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door de opdrachtnemer of ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht,
werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door de opdrachtgever
aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in
redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
Artikel 10.
Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien de
partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit
voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot
meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.
2. Indien de opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever
werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de
overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de
opdrachtgever worden vergoed volgens de van toepassing zijnde tarieven van de opdrachtnemer.
Artikel 11.
Duur en afsluiting van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde
duur met een wederzijdse opzegtermijn van 3 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst
anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een
termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. De duur van de opdracht kan behalve
door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van
de informatie die de opdrachtnemer verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. De
opdrachtnemer kan daarom niet in bindende termijnen aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het
uitvoeren van de opdracht zal zijn.
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3.

Alle door de opdrachtnemer genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op
grond van de gegevens die bij het aangaan van de opdracht bekend waren en zij zullen zoveel
mogelijk in acht worden genomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen de
opdrachtnemer en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 12.
Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
1. Bij tussentijdse beëindiging is opdrachtnemer verplicht de applicatie nog aan te bieden gedurende de
in artikel 11, lid 1 genoemde termijn. Opdrachtgever verplicht zich bij tussentijdse beëindiging om zijn
financiële verplichtingen na te komen tot de in artikel 11 lid 1 genoemde opzegtermijn
2. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of
de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een
opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
Artikel 13.
Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet,
een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de opdrachtnemer niet in staat is de
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de opdrachtnemer worden daaronder
begrepen.
3. De opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten
nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de
opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 14.
Intellectuele Eigendom
1. Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van
de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van
de opdrachtnemer.
2. Openbaarmaking kan daarom alleen geschieden na verkregen toestemming van de opdrachtnemer.
3. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 15.
Vertrouwelijkheid
1. Elk van de partijen staat ervoor in, dat alle voor en na het aangaan van de opdracht van de andere
partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval
als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
Artikel 16.
Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot maximaal de opdrachtsom, met een
maximum van 1 maal het jaarhonorarium.
2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de
schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de opdrachtnemer meldt en er alles
aan doet of gedaan heeft om deze schade te minimaliseren.
3. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
een opdracht ontstaat slechts indien de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk
schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming,
en de opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort
blijft schieten.
4. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te
bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
Artikel 17.
Geschillenregeling en toepasselijk recht
1. De geschillen welke tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding
van een door de opdrachtnemer met de opdrachtgever gesloten opdracht, dan wel naar aanleiding van
nadere opdrachten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht middels een bevoegd
Nederlands rechter, zitting hebbend in Enschede.
2. Op deze opdracht is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
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