
 

 
 

 
 

 
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VOOR DIENSTEN 2020 

 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 

De hierna volgende begrippen worden in deze algemene inkoopvoorwaarden in 

de hierna vermelde betekenis gebruikt: 

1. opdrachtgever: Rijcken & Co, eenmanszaak ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door Jasmijn Rijcken, woonachtig te Amsterdam  

2. opdrachtnemer: iedere (rechts)persoon alsmede diens vertegenwoordiger(s), 
gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n), die met de opdrachtgever een 
overeenkomst sluit tot het verrichten van leveringen en/of diensten, waarop 
deze algemene inkoopvoorwaarden toepasselijk zijn, alsmede zijn 
werknemers en door hem bij de uitvoering van de overeenkomst 
ingeschakelde derden; 

3. partij(en): de opdrachtgever en de opdrachtnemer; 
4. overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en 

de opdrachtnemer op basis waarvan de opdrachtnemer leveringen en/of 
diensten verricht voor de opdrachtgever en de opdrachtgever een 
tegenprestatie voldoet aan de opdrachtnemer; 

5. prestatie: het door de opdrachtnemer op basis van een overeenkomst tot 
stand te brengen resultaat: 

Artikel 2 Overeenkomst 

1. Afwijkingen van deze algemene inkoopvoorwaarden zijn uitsluitend geldig 

voor zover ze uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn aanvaard en 

gelden slechts voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben. 

2. Indien enige bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of 

vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort en volledig van 

kracht. 

3. In geval van strijdigheid tussen een bepaling in een overeenkomst en een 

bepaling in deze algemene inkoopvoorwaarden, prevaleert de bepaling uit de 

overeenkomst. 

Artikel 3 Meerwerk en minderwerk 

1. Indien door aanvullende wensen of door gewijzigde inzichten van de 

opdrachtgever of door wijziging van wettelijke voorschriften, de prestatie die 

de opdrachtnemer op grond van de overeenkomst moet verrichten, 

aantoonbaar wordt verzwaard dan wel uitgebreid, is sprake van meerwerk. 

2. Tot meerwerk als bedoeld in het eerste lid worden niet gerekend essentiële 

werkzaamheden die de opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst 

had behoren te voorzien. 

3. Indien de prestatie die de opdrachtnemer op grond van de overeenkomst 

moet verrichten, aantoonbaar wordt verlicht dan wel verminderd, is sprake 

van minderwerk. 

4. Indien een partij meent dat van meer- en/of minderwerk sprake is, doet zij 

daarvan tijdig en schriftelijk mededeling aan de andere partij onder opgave 

van de financiële en andere gevolgen daarvan voor de uitvoering van de 

overeenkomst. 

5. Meerwerk dat niet vooraf schriftelijk is overeengekomen, wordt niet door de 

opdrachtgever vergoed. 

Artikel 4 Verplichtingen opdrachtnemer 

1. De opdrachtnemer besteedt de uitvoering van de overeenkomst niet (of niet 

gedeeltelijk) uit aan een derde, tenzij hiermee voorafgaand schriftelijk is 

ingestemd door de opdrachtgever. 

2. De opdrachtnemer levert zijn prestatie goed en zorgvuldig, naar beste weten 

en kunnen op een wijze die aan de overeenkomst beantwoordt en binnen de 

overeengekomen termijn. De opdrachtnemer maakt daarbij geen inbreuk op 

intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden en leeft alle van 

toepassing zijnde wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften na.  

3. De informatie en documentatie verstrekt aan de opdrachtnemer ter 

ondersteuning van het uitvoeren van de opdracht, blijft te allen tijde eigendom 

van de opdrachtgever. 

4. Verplichtingen die naar hun aard zijn bestemd om ook na uitvoering van de 

overeenkomst voort te duren, behouden hun werking ook nadat de 

overeenkomst is uitgevoerd. 

Artikel 5 Geheimhouding en bekendmaking 

1. Partijen zijn verplicht alle direct of indirect van de andere partij vertrouwelijk 

verkregen informatie en gegevens vertrouwelijk te behandelen, ook na afloop 

van de overeenkomst. 

2. Partijen maken de informatie en gegevens als bedoeld in het eerste lid, niet 

aan derden openbaar, tenzij hiermee vooraf schriftelijk is ingestemd door de 

andere partij, of op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijk 

bevel. Artikel 4, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

3. De opdrachtnemer maakt in publicaties of reclame-uitingen geen melding van 

de overeenkomst en de resultaten hiervan en gebruikt de naam en/of het logo 

van de opdrachtgever niet als referentie, tenzij de opdrachtgever hiermee 

vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Artikel 4, vierde lid, is van 

overeenkomstige toepassing. 

4. In geval van overtreding van de voorgaande leden door de opdrachtnemer, 

verbeurt de opdrachtnemer aan de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare 

boete van € 5.000, - per geval, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist 

en onverminderd enig ander aan de opdrachtgever toekomend recht, 

waaronder het recht op volledige schadevergoeding en nakoming. 

5. De opdrachtgever kan persberichten en andere openbare mededelingen 

coördineren. 

Artikel 6 Niet-tijdige nakoming 

1. De opdrachtnemer meldt een dreigende termijnoverschrijding zo spoedig 

mogelijk schriftelijk aan de opdrachtgever, waarbij hij de aard van de 

dreigende termijnoverschrijding, de door hem te treffen maatregelen en de 

verwachte duur van de vertraging vermeldt. 

2. De opdrachtgever bevestigt schriftelijk de ontvangst van de melding als 

bedoeld in het eerste lid en geeft daarbij aan of zij instemt met de 

voorgestelde handelwijze. Deze instemming houdt niet in dat opdrachtgever 

de oorzaak van de dreigende vertraging erkent en laat alle andere rechten of 

vorderingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst toekomen, 

onverlet. 

Artikel 7 Tekortkoming in de nakoming 

1. Van een tekortkoming in de nakoming is sprake indien de prestatie niet 
binnen de overeengekomen termijn wordt geleverd of niet beantwoordt aan 
hetgeen partijen zijn overeengekomen, tenzij de tekortkoming de 
opdrachtnemer niet kan worden toegerekend. 

2. De volgende omstandigheden zijn in ieder geval toerekenbaar aan de 
opdrachtnemer: gebrek aan personeel, ziekte of staking van personeel, 
verlate levering van zaken, files, liquiditeitsproblemen, toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van door de opdrachtnemer ingeschakelde 
derden en andere, voorzienbare omstandigheden waarop de opdrachtnemer 
had kunnen en moeten anticiperen. 

3. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk na 
constatering van de tekortkoming schriftelijk in gebreke, tenzij nakoming 
blijvend onmogelijk is. 

4. De ingebrekestelling als bedoeld in het derde lid bevat een redelijke termijn 
voor nakoming. Deze termijn is fataal, zodat de opdrachtnemer bij niet-tijdige 
nakoming in verzuim is. 

5. De opdrachtgever heeft het recht om voor rekening van en na overleg met de 
opdrachtnemer herstel of vervanging zelf uit te voeren of door derden te laten 
uitvoeren, onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt en de overige 
rechten die haar toekomen, in de volgende gevallen: 

a. nakoming is blijvend onmogelijk; 

b. de in het vierde lid bedoelde termijn is ongebruikt verlopen; 

c. er is sprake van zodanige spoedeisendheid dat onmiddellijke actie is 

geboden. 

Artikel 8 Aansprakelijkheid 

1. De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar 

verplichtingen, is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de 

andere partij geleden dan wel te lijden schade. Samenhangende 

gebeurtenissen worden aangemerkt als één gebeurtenis. 

2. De beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in het eerste lid komt te 

vervallen in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding. Onder 

derden worden mede begrepen volksvertegenwoordigers, bestuurders, 

werknemers en andere voor de opdrachtgever werkzame personen. 

3. Indien een derde de opdrachtgever aansprakelijk stelt voor handelen of 

nalaten waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is op grond van het 

bepaalde in de wet, deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en 

bijbehorende documenten, neemt de opdrachtnemer de behandeling van 

deze aanspraak op eerste verzoek van de opdrachtgever en voor eigen 

rekening en risico over. 

4. Alle kosten, waaronder begrepen schadevergoeding, boetes en rente, die de 

opdrachtgever heeft gemaakt in verband met de behandeling van een 

aanspraak als bedoeld in het vijfde lid, komen voor rekening van de 

opdrachtnemer. 

5. In het geval de belastingdienst of instanties aan wie de uitvoering van de 

sociale verzekeringswetgeving is opgedragen de rechtsverhouding tussen 

partijen aanmerken als een fictieve dienstbetrekking, neemt de 

opdrachtnemer de behandeling van alle aanspraken, waaronder begrepen 

boetes, rente en kosten, op eerste verzoek van de opdrachtgever en voor 

eigen rekening en risico over. 

6. De opdrachtnemer verklaart dat hij genoegzaam is verzekerd en zich 

genoegzaam verzekerd zal houden tegen de aansprakelijkheid zoals bedoeld 

in deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en bijbehorende 

documenten. 

Artikel 9 Ontbinding 

1. Partijen hebben het recht, onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt 

en de overige rechten die hen toekomen, de overeenkomst tussen partijen 

buiten rechte te ontbinden, indien de andere partij enige verplichting uit de 

overeenkomst niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en voor zover de 

tekortkoming vatbaar is voor herstel, nalaat zodanige tekortkoming te 

herstellen binnen de in het vierde lid van artikel 7 bedoelde termijn. 

2. Onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt en de overige rechten die 

haar toekomen, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst tussen 

partijen direct en zonder ingebrekestelling buiten rechte te ontbinden, indien: 

a. de opdrachtnemer in staat van faillissement of in surséance van betaling 

verkeert, of op een aanmerkelijk deel van haar vermogen beslag wordt 

gelegd; 

b. de opdrachtnemer overlijdt of anderszins in de (fysieke) onmogelijkheid 

komt te verkeren om de overeenkomst uit te voeren; 

c. de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer (deels) is stilgelegd, hij zijn 

activiteiten (deels) heeft gestaakt of overgedragen of hij in liquidatie 

verkeert; 

d. de zeggenschap over of binnen de onderneming van de opdrachtnemer 

wijzigt bijvoorbeeld door wijziging van aandeelhouders of wisseling van 

bestuursleden; 

e. personeelsleden van of personen die werkzaam zijn bij de opdrachtgever, 

een al dan niet betaalde nevenfunctie bij de opdrachtnemer vervullen of 

ten tijde van de onderhandelingen hebben vervuld of die belangen hebben 

bij de opdrachtnemer of bij diens bedrijfsvoering, zonder dat de 

opdrachtgever daarvan voor de totstandkoming van de overeenkomst in 

kennis is gesteld. 

f. feiten of omstandigheden in relatie tot het bedrijf of de persoon van de 

opdrachtnemer bekend worden, die, waren deze bekend geweest vóór het 

tot stand komen van de overeenkomst, aanleiding zouden zijn geweest om 

geen overeenkomst met deze opdrachtnemer aan te gaan. 

3. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever terstond te informeren over 

het optreden of redelijkerwijs voorzienbaar zijn van een van de 

omstandigheden als bedoeld in het tweede lid. 

4. In geval van ontbinding van de overeenkomst heeft de opdrachtnemer geen 

recht op enige schadevergoeding. 

5. In geval van ontbinding heeft de opdrachtgever het recht om de reeds door de 

opdrachtnemer geleverde en door de opdrachtgever betaalde prestatie te 

blijven gebruiken. 

6. De opdrachtgever kan afgifte vorderen van hetgeen reeds op basis van de 

overeenkomst is ontwikkeld of gerealiseerd en van de gegevens die nodig zijn 

om een en ander te kunnen voltooien en gebruiken, tegen betaling van een 

corresponderend deel van de overeengekomen tegenprestatie. 

Artikel 10 Prijzen en tarieven  

1. Prijzen en tarieven zijn vast voor de duur van de overeenkomst en in euro’s 

en omvatten alle belastingen, maar exclusief BTW en betreffen de 

overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van 

training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten, en 

administratiekosten. 

1. De in het eerste lid bedoelde prijzen gelden ook voor meer- en minderwerk 

als bedoeld in artikel 3. 

Artikel 11 Betaling 

1. Tenzij factureringsmomenten zijn overeengekomen, zendt de opdrachtnemer 

niet eerder een factuur aan de opdrachtgever dan nadat de prestatie is 

verricht en geaccepteerd. 

2. In geval van te late betaling is de opdrachtgever de wettelijke rente 

verschuldigd. 

3. Betaling door de opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van enig 

recht in. 

4.  Overschrijding van een betalingstermijn door de opdrachtgever of niet-
betaling van een factuur op grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid 
daarvan of in geval van ondeugdelijkheid van de prestatie, geeft de 
opdrachtnemer niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te 
beëindigen. 

Artikel 12 Relaties 
1. Het is de opdrachtnemer en/of degenen door wie hij zich laat 

vertegenwoordigen of vervangen, verboden om zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, gedurende een jaar na 
beëindiging van de overeenkomst van opdracht, zakenrelaties van de 
opdrachtgever te benaderen en/of contacten met zakenrelaties van de 
opdrachtgever te onderhouden (waaronder begrepen – doch niet uitsluitend – 
via sociale media) voor het aanbieden van diensten die naar hun aard 
overeenkomen met de door de opdrachtgever voor deze klanten verrichte 
diensten. 

2. Onder 'zakenrelatie' wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon waarmee de opdrachtgever contact in het economisch verkeer 
heeft of gedurende het jaar voor de datum van beëindiging van deze 
overeenkomst van opdracht heeft gehad, in het kader waarvan een door de 
opdrachtgever aan die relatie verzonden factuur als bewijs wordt aanvaard, 
dan wel – naar in redelijkheid kan worden voorzien – binnen afzienbare tijd 
zal gaan hebben, in het kader waarvan aan die potentiële cliënt verzonden 
correspondentie als bewijs wordt aanvaard. 

3. Het is de opdrachtnemer verboden om zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de opdrachtgever gedurende een jaar na het eindigen van 
de overeenkomst van opdracht, medewerkers van de opdrachtgever te 
benaderen en/of contacten met medewerkers van de opdrachtgever te 
onderhouden (via sociale media of op andere wijze) ter werving van deze 
medewerkers voor indiensttreding bij de opdrachtnemer of (voor 
werkzaamheden) elders. 

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten 

1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en databankrechten die 

zullen ontstaan of kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de resultaten 

van de overeenkomst berusten te allen tijde en uitsluitend bij de 

opdrachtgever 

2. De opdrachtnemer doet met de totstandkoming van de overeenkomst afstand 

jegens de opdrachtgever van alle eventueel aan hem, opdrachtnemer, 

toekomende zogenoemde persoonlijkheidsrechten, in de mate als de 

toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. De opdrachtnemer doet, 

hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde betrokken personeel, 

afstand jegens de opdrachtgever van alle eventueel aan deze 

personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de 

toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. 

3. Indien een derde de opdrachtgever aansprakelijk stelt ter zake van (gestelde) 

inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van die derde, 

vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde 

mededinging en dergelijke daaronder begrepen, waarvoor de opdrachtnemer 

aansprakelijk is op grond van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, 

de overeenkomst en bijbehorende documenten, neemt de opdrachtnemer de 

behandeling van deze aanspraak op eerste verzoek van de opdrachtgever en 

voor eigen rekening en risico over. De opdrachtnemer verplicht zich tot het op 

zijn kosten treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming 

van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten en/of te lijden 

schade als gevolg van bedoelde inbreuken. 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Partijen lossen waar mogelijk hun geschillen op door middel van goed 

overleg. 

3. Indien partijen niet tot een oplossing komen of in spoedeisende gevallen, 

zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het 

arrondissement van de hoofdstad van de opdrachtgever. 

 


