
	  

	  

Leveringsvoorwaarden Aadzoekt 
Algemene voorwaarden voor opdrachten ter griffie gedeponeerd bij Kamer van 
Koophandel te Utrecht. 
 
DEFINITIES 
1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die diensten van Aadzoekt afneemt. 
1.2 Aadzoekt: Aadzoekt of een aan haar gelieerde onderneming die deze algemene voorwaarden van 
toepassing heeft verklaard. 
1.3 Partijen: Opdrachtgever en Aadzoekt 
1.4 Overeenkomst: De schriftelijke vaststelling van het geheel aan afspraken tussen Opdrachtgever en 
Aadzoekt in het kader van de door Aadzoekt aan Opdrachtgever te leveren producten en/of diensten, 
bestaande uit deze algemene voorwaarden tezamen met de door Opdrachtgever retour gezonden 
ondertekende Offerte of, indien en voor zover door Aadzoekt geen afzonderlijke Offerte is uitgebracht, 
deze algemene voorwaarden tezamen met de door Aadzoekt opgestelde en aan Opdrachtgever 
toegezonden opdrachtbevestiging. 
1.5 Offerte of Opdrachtbevestiging: De door Aadzoekt opgemaakte schriftelijke vastlegging van de door 
Opdrachtgever en Aadzoekt gemaakte(feitelijke) afspraken betreffende de door Aadzoekt aan 
Opdrachtgever te leveren diensten. 
1.6 Algemene Voorwaarden: Het geheel aan Algemene Voorwaarden zoals weergegeven in dit artikel, alle 
navolgende artikelen en slotbepalingen. 
1.7 Diensten: De diensten van Aadzoekt bestaan ondermeer uit: Werving & search; Executive werving & 
search; Selectie; Executive selectie; Performancecoaching; Executive coaching; Assessment; 
Organsiatieadvies; Conflictbemiddeling; Interimmanagement; Co-management;Consultancy;Executive 
consultancy. 
 
2. TOEPASSELIJKHEID 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten 
waarbij diensten van welke aard dan ook worden geleverd door aadzoekt, behoudens voor zover van de 
inhoud van deze algemene voorwaarden in de Offerte of Opdrachtbevestiging wordt afgeweken. Door 
gebruik te maken van de diensten van Aadzoekt accepteert opdrachtgever hetgeen is bepaald in deze 
Algemene Voorwaarden en aanvaardt hiervan kennis te hebben genomen en hier aan gebonden te zijn. 
2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. 
Aadzoekt wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever af. 
Onderhavige Algemene Voorwaarden gelden te allen tijde als tweede verwijzing in de zin van artikel 6:225 
lid 3 BW. 
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige 
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. 
2.4 Aadzoekt heeft het recht deze Algemene Voorwaarden aan te passen op elk voor haar gewenst 
moment. Indien opdrachtgever na de aanpassing gebruik maakt van de diensten van Aadzoekt , gaat zij 
stilzwijgend met de aanpassing akkoord. 
 
3. AANBIEDING 
3.1. Een opdracht aan Aadzoekt uitsluitend de werkzaamheden die in de schriftelijke 
aanbieding/overeenkomst zijn omschreven, inclusief alle wijzigingen die naderhand schriftelijk zijn 
overeengekomen. 
3.2. Alle door Aadzoekt uitgebrachte Offertes zijn geldig gedurende 15 dagen, tenzij anders aangegeven. 
Aadzoekt is slechts aan de Offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen 
de geldigheidstermijn schriftelijk wordt bevestigd. De Offerte ofOpdrachtbevestiging is uitsluitend 
gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Aadzoekt mag vertrouwen 
op de juistheid en volledigheid daarvan. 
 
4. TOTSTANDKOMING EN DUUR VAN DE OPDRACHT 



	  

	  

4.1 De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de door 
Opdrachtgever retour gezonden ondertekende Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst. 
4.2 Zolang de Offerte, de Opdrachtbevestiging of Overeenkomst niet getekend retour is 
ontvangen, behoudt Aadzoekt zich het recht voor de in de Offerte of de Opdrachtbevestiging genoemde 
medewerkers elders in te zetten. 
4.3 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, 
afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan. Afwijkingen dan wel 
aanvullingen op de Overeenkomst kunnen enkel schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen. 
4.4 De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de 
verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een onbepaalde tijd is aangegaan. 
 
5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT 
5.1 Alle werkzaamheden die door Aadzoekt worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en 
vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde 
werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis van aadzoekt, tenzij uitdrukkelijk anders is 
bepaald. 
5.2 Aadzoekt bepaalt de wijze waarop en door welk personeel de verleende opdracht wordt uitgevoerd, 
doch neemt daarbij de door de Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. 
5.3 Indien de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal 
Aadzoekt steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met 
dezelfde kwalificaties na overleg met Opdrachtgever. 
5.4 Indien Aadzoekt op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die 
buiten de inhoud en omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze extra 
werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Aadzoekt worden vergoed volgens de 
gebruikelijke tarieven van Aadzoekt. Aadzoekt is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen 
en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten. 
5.5 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk 
is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling 
overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien aanpassing van de Overeenkomst het 
tijdstip van voltooiing van de uitvoering beïnvloedt, zal Aadzoekt Opdrachtgever hiervan zo spoedig 
mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen. 
5.6 Indien de wijzigingen of aanvullingen als genoemd in het vorige lid financiële en/of kwalitatieve 
consequenties hebben, zal Aadzoekt Opdrachtgever hiervan tijdens het genoemd overleg inlichten. 
5.7 Indien Opdrachtgever derden, niet zijnde medewerkers van Aadzoekt bij de uitvoering van de opdracht 
wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover schriftelijk met Aadzoekt 
overeenstemming te hebben bereikt. 
5.8 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Aadzoekt de 
uitvoering van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoort uitstellen indien Opdrachtgever de 
resultaten van de voorafgaande fase nog niet schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 
6 MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER 
6.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Aadzoekt overeenkomstig zijn 
oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht dan wel die waarvan 
Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 
Overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 
6.2 Opdrachtgever en Aadzoekt zijn gehouden elkaar onverwijld te informeren omtrent feiten en 
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. 
6.5 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de door Opdrachtgever aan Aadzoekt ter beschikking 
gestelde kantoorruimte, voorzieningen en faciliteiten voldoen aan de in de Arbo-wet en aanverwante 
besluiten vastgelegde regelingen en normen. Hierbij moet onder meer doch niet uitsluitend gedacht 
worden aan werkplekken, meubilair en daglichttoetreding. 
6.6 Opdrachtgever zal het benodigde personeel inzetten teneinde Aadzoekt in staat te stellen de 



	  

	  

werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is, zal dit worden overeengekomen 
en vastgelegd in de Opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het in te zetten 
personeel over voldoende vaardigheden en ervaring beschikt. Indien Opdrachtgever het benodigde 
personeel niet kan inzetten, is Opdrachtgever verplicht om aanvullend of ander kundig personeel in te 
zetten dan wel Aadzoekt opdracht te geven personeel in te zetten tegen de daarvoor gebruikelijke 
tarieven, welke alsdan afzonderlijk in rekening gebracht zullen worden. 
6.7 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honoraria, 
ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, 
bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever. Aadzoekt behoudt zich in 
een dergelijke situatie het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en is nimmer 
aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade. 
 
7 GEHEIMHOUDING 
7.1 Tenzij sprake is van een wettelijke- of beroepsplicht tot bekendmaking, zijn Aadzoekt en het door of 
namens Aadzoekt ingezette personeel verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie tegenover 
derden. 
7.2 Behoudens toestemming van Opdrachtgever is Aadzoekt niet gerechtigd de informatie die aan hem 
door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij 
werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Aadzoekt voor zichzelf 
optreedt in een tucht-, civiele of strafrechtprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. 
Opdrachtgever zal Aadzoekt in dat geval onmiddellijk schriftelijk van zodanig gebruik in kennis stellen. 
7.3 Tenzij daartoe door Aadzoekt voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de 
inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Aadzoekt , die niet zijn 
opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet 
openbaar maken. 
7.4 Aadzoekt zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden. 
7.5 Zolang hierdoor geen strijd ontstaat met het bepaalde in artikel 7.1 en 7.2, is Aadzoekt gerechtigd tot 
het in algemene bewoordingen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten, 
medewerkers en aandeelhouders van Aadzoekt welke slechts dienen ter indicatie van de kwaliteiten van 
Aadzoekt en de daarmede door Opdrachtgever opgedane ervaringen, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. 
 
8 INTELLECTUELE EIGENDOM 
8.1 Aadzoekt behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van 
de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de 
uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van 
intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken. 
8.2 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen 
computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, en andere geestesproducten van 
Aadzoekt , een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te 
verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of 
exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Aadzoekt toegestaan. Opdrachtgever heeft 
het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor 
zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is 
het voorgaande van overeenkomstige toepassing. 
8.3 Aadzoekt verklaart over voldoende intellectuele eigendomsrechten te beschikken om de 
Overeenkomst uit te voeren en, voor zover dit is overeengekomen, de eventuele daarvan af te leiden 
rechten aan Opdrachtgever over te dragen. 
8.4 Indien door een derde tegen Opdrachtgever een vordering wordt ingesteld in verband met een 
vermeende inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, dient Opdrachtgever daarvan onmiddellijk 
melding te maken aan Aadzoekt. 
 



	  

	  

9 HONORARIUM 
9.1 Het honorarium wordt vastgesteld conform hetgeen daaromtrent is vastgelegd in de Offerte of 
Opdrachtbevestiging. Alle prijzen zijn exclusief onkosten en omzetbelasting en andere heffingen welke van 
overheidswege worden opgelegd. 
9.2 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, 
de overeengekomen lonen, prijzen, belastingen en/of andere heffingen een wijziging ondergaan, is 
Aadzoekt gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke 
kennisgeving daartoe dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Aadzoekt hiertoe 
andere afspraken hebben gemaakt. 
9.3 In het honorarium van Aadzoekt zijn noch inbegrepen de voor de juiste uitvoering van de opdracht te 
maken onkosten noch de onkosten en declaraties van door Aadzoekt ingeschakelde derden, tenzij anders 
overeengekomen in de Offerte of Opdrachtbevestiging. 
9.4 Het honorarium van Aadzoekt zo nodig vermeerderd met onkosten en declaraties van ingeschakelde 
derden, wordt conform hetgeen daaromtrent is vastgelegd in de Offerte of Opdrachtbevestiging aan 
Opdrachtgever op zijn minst maandelijks in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Aadzoekt hierover 
andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan Aadzoekt verschuldigde 
bedragen wordt omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht. 
 
10 BETALING 
10.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 
de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling 
dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking op een ten gunste van Aadzoekt aan te wijzen 
bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting 
niet op. 
10.2 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle 
verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook 
indien Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
10.3 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde 
termijn betaalt, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Aadzoekt gerechtigd, nadat zij de 
Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en 
onverminderd de andere rechten van Aadzoekt , vanaf de vervaldag de Opdrachtgever de wettelijke 
rente in rekening te brengen tot op de dag der algehele voldoening. 
10.4 Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering(en) te voldoen, kan/kunnen de 
vordering(en) uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde 
totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van de door Aadzoekt gemaakte 
(buiten)gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste ! 250,--. 
10.5 Indien de financiële situatie van Opdrachtgever hiertoe aanleiding geeft of heft gegeven, is Aadzoekt 
gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door 
Aadzoekt te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde 
zekerheid te stellen, is Aadzoekt gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van 
de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Aadzoekt uit welke hoofde 
dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar. Aadzoekt is hierbij nimmer gehouden de eventueel daaruit 
voorvloeiende schade van opdrachtgever te vergoeden. Aadzoekt is alsdan wel gerechtigd haar eigen 
schade op opdrachtgever te verhalen. 
10.6 Indien opdrachtgever de hoogte van een factuur bestrijdt, dient deze dit uiterlijk binnen 48 uur na 
ontvangst van de factuur aan Aadzoekt kenbaar te maken. Na het verstrijken van voornoemde periode 
wordt de factuur als aanvaard beschouwt en is deze bindend tussen partijen. 
10.7 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden 
ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van 
het volledige factuurbedrag. 
 
11 LEVERINGSTERMIJN 



	  

	  

11.1 Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van 
de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen 
waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond slechts te beschouwen als fatale termijnen indien 
dit uitdrukkelijk is overeengekomen. 
11.2 De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet 
wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Aadzoekt na ingebrekestelling door Opdrachtgever 
de Overeenkomst niet of niet geheel uitvoert binnen een haar na afloop van de overeengekomen 
leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 
Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
12 OPZEGGING 
12.1 Opdrachtgever en Aadzoekt kunnen te allen tijde de Overeenkomst (tussentijds) opzeggen met 
inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen indien de wederpartij bij herhaling zijn verplichtingen uit 
hoofde van deze Overeenkomst niet voldoet. 
12.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. 
12.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Aadzoekt ten titel van 
schadeloosstelling recht op betaling van het honorarium voor de gedurende de 30 dagen volgend op de 
datum van ontvangst van de opzegging geplande werkzaamheden, dan wel indien er een vaststaand 
honorarium voor de totale opdracht of een deel van de opdracht is overeengekomen, recht op betaling 
van 50% van het overeengekomen honorarium dat bij een reguliere voortzetting van de overeenkomst 
verschuldigd zou zijn geweest. 
12.4 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Aadzoekt heeft Opdrachtgever recht op 
medewerking van Aadzoekt bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en 
omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. 
12.5 Aadzoekt behoudt bij (tussentijdse) opzegging door Aadzoekt aanspraak op betaling van het 
honorarium, onkosten en declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan 
Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden 
ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Aadzoekt 
extra kosten met zich meebrengt, worden deze door Opdrachtgever vergoed. 
12.6 Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surcéance van betaling aanvraagt, 
een initiatief neemt tot schuldsanering, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de ene 
partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de andere partij redelijkerwijs 
aannemelijk acht, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een 
opzegtermijn te beëindigen. Geen der partijen zal wegens beëindiging op grond van het bepaalde in dit lid 
tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 
12.7 Bedragen die Aadzoekt vóór de (tussentijdse) opzegging heeft gefactureerd in verband met hetgeen 
hij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd alsmede door Aadzoekt gemaakte 
kosten die toezien op de periode gelegen tussen de laatste factuurdatum en de datum waartegen de 
Overeenkomst is opgezegd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de 
opzegging direct opeisbaar. 
12.8 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken 
en documenten van de andere partij onverwijld aan die andere partij terug te geven, onder het 
voorbehoud dat Aadzoekt van elk document waarop de werkzaamheden zijn gebaseerd een kopie mag 
achterhouden, welke kopie bestemd is voor de administratie van de Aadzoekt 
 
13 ONTBINDING 
13.1 Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover Aadzoekt niet of niet behoorlijk nakomt, heeft 
Aadzoekt het recht de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel 
van een aangetekend schrijven te ontbinden. 
13.2 Aadzoekt is alsdan niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van zodanige 
ontbinding. De in de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden gemaakte afspraken omtrent 
vergoeding van kosten - rente en incasso daaronder begrepen - blijven onverminderd van kracht totdat 



	  

	  

Aadzoekt integraal zal zijn voldaan. Daarnaast behoudt Aadzoekt het recht op vergoeding van de schade 
die voortvloeit uit de ontbinding. 
13.3 Indien er sprake is van blijvende onmogelijkheid aan de zijde van Aadzoekt om de verplichtingen uit 
de overeenkomst na te komen, is Aadzoekt te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. 
Opdrachtgever blijft verplicht om de betaling te verrichten ten aanzien van de diensten waar al gebruik 
van is gemaakt. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op een vergoeding van de schade die 
voortvloeit uit de ontbinding. 
13.4 In geval sprake is van ontbinding met wederzijds goedvinden blijft Aadzoekt gerechtigd om alle 
schade die hieruit voorvloeit op Opdrachtgever te verhalen. 
 
14 AANSPRAKELIJKHEID 
14.1 Aadzoekt zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en kunnen verrichten en daarbij de 
zorgvuldigheid in acht nemen die van Aadzoekt kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt 
doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Aadzoekt voor de 
daardoor ontstane schade, van welke aard ook, niet aansprakelijk. 
14.2 Indien Opdrachtgever aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Aadzoekt , is Aadzoekt per gebeurtenis voor die 
directe schade aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Aadzoekt en 
Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst zijn overeengekomen. Bij een Overeenkomst die een 
langere doorlooptijd heeft dan een half jaar, geldt per gebeurtenis een beperking van de hier bedoelde 
aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden van die 
opdracht. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 
euro 50.000 (vijftigduizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: De redelijke kosten die 
cliënt zou moeten maken om de prestatie van Aadzoekt aan de overeenkomst te laten beantwoorden. 
Deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van 
Opdrachtgever wordt ontbonden; Redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het 
noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee 
samenhangende voorzieningen doordat op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft 
geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; Redelijke 
kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling 
betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; Redelijke kosten, gemaakt ter 
voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid 
tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden. 
14.3 Aansprakelijkheid van Aadzoekt voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken of 
afnemers van Opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik 
van door Opdrachtgever aan Aadzoekt voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, 
schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Aadzoekt voorgeschreven 
toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel14.2, uit welke hoofde dan ook, 
is uitgesloten. 
14.4 Opdrachtgever vrijwaart Aadzoekt voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is 
door dan wel het gevolg van het feit dat Opdrachtgever aan Aadzoekt onjuiste of onvolledige informatie 
heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar 
handelen of nalaten zijnerzijds dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove 
nalatigheid van Aadzoekt. 
14.5 Aadzoekt is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door 
Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. 
14.6 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de 
door Aadzoekt voor de uitvoering ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep 
op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben. 
14.7 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofed ook jegens 
Aadzoekt in verband met het verrichten van werkzaamheden door Aadzoekt vervallen in ieder geval na 



	  

	  

één jaar na het moment waarop deze werkzaamheden werden verricht. 
14.8 Aadzoekt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door Opdrachtgever geleden schade veroorzaakt 
door software/hardware van derden die bij het uitvoeren van de Overeenkomst door Aadzoekt zijn 
aangewend dan wel zijn geïmplementeerd, zonder afbreuk te doen aan het recht van Opdrachtgever 
schadevergoeding van de betreffende derde te vorderen. 
14.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet 
indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Aadzoekt of zijn ondergeschikten. 
 
15 NAWERKING 
15.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de 
bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de opdracht of overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien 
van kracht blijven en partijen beiden blijven binden. 
 
16 OVERNAME PERSONEEL 
16.1 Geen der partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van 
de opdracht personen die vanuit de wederpartij bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn of zijn 
geweest in dienst nemen of met deze personen over indiensttreding onderhandelen c.q. gebruik maken 
van door deze in een andere hoedanigheid te verrichten diensten, behoudens na goedkeuring van de 
wederpartij. 
 
17 OVERMACHT 
17.1 Aadzoekt is gerechtigd tot het opschorten van de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de 
Overeenkomst indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. 
17.2 Onder overmacht wordt mede verstaan elke wil van de van Aadzoekt onafhankelijke omstandigheid –
ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming 
van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, 
oorlogen, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproep, werkstaking, brand, computeruitval bij opdrachtgever, 
langdurige ziekte van adviseurs of door Aadzoekt ingeschakelde derden en andere ernstige storingen bij 
Aadzoekt of diens leveranciers of onderaannemers. 
 
18 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 
18.1 De overeenkomsten tussen Aadzoekt en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. 
18.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of ten gevolge van rechtshandelingen waarop de onderhavige 
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse 
rechter in het arrondissement Utrecht, behoudens een nadere uitdrukkelijk door partijen gemaakte keuze ex. 
art. 96 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor de Kantonrechter te Utrecht. 
 
19 WIJZIGING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN SPECIFIEKE BEPALINGEN 
19.1 Aadzoekt is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Aadzoek gewijzigde 
Algemene Voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de 
wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Aadzoekt te 
kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde 
Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat een fase is voltooid of de Overeenkomst is 
beëindigd. 
19.2 Aadzoekt behoudt zich het recht voor in hierboven vermelde aanbiedingen, offertes en 
overeenkomsten specifiek op de te verrichten dienst toegesneden bepalingen op te nemen, die tezamen 
met deze algemene voorwaarden een integraal deel uitmaken van het door Aadzoekt gedane aanbod 
c.q. de met opdrachtgever gesloten overeenkomst. 
 
20 RECLAMES 
20.1 Reclames over verrichte werkzaamheden c.q. diensten, met uitzondering van reclames over een 
factuurbedrag (zie art. 10.6 van deze voorwaarden), dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum 



	  

	  

van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de 
ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon 
ontdekken, aan Aadzoekt kenbaar en aannemelijk te worden gemaakt. Overschrijding van deze 
termijn leidt tot verval van alle aanspraken. 
20.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 
20.3 Ingeval van een terechte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in 
rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde 
werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar 
evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium. 
 
21 MISCELLANEOUS 
21.1 Alle vorderingsrechten van opdrachtgever jegens Aadzoekt vervallen in elk geval één jaar na het 
moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze 
rechten. 
21.2 Indien een der bepalingen uit de Algemene Voorwaarden vernietigd wordt of nietig blijkt te zijn heeft 
dit geen gevolgen voor de overeenkomst alsmede de overige bepalingen uit de algemene voorwaarden. 
Partijen zullen de vernietigde bepaling vervangen door een bepaling welke aansluit bij de bedoeling van 
partijen. 
21.3 Aan mondelinge mededelingen en/of toezeggingen gedaan door of namens Aadzoekt kunnen geen 
rechten worden ontleend. 
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