
 
 

 

   ALGEMENE DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN 

 

Pim Mul ier  B.V.  gevest igd te Zwol le gedeponeerd op12 apr i l  2000 b i j  de gr i f f ie  van de 

Arrondissementsrechtbank te Zwol le onder  nummer 26/2000.  

 

Art ikel 1.  Toepassel i jkheid van deze voorwaarden  

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Pim Mulier  

B.V.,  h ierna te noemen Pim Mul ier ,  en een opdrachtgever , waarop Pim Mul ier  deze 

voorwaarden van toepass ing heef t  verk laard, voor  zover  van deze voorwaarden n iet door  

par t i jen u i tdrukkel i jk  is  a fgeweken.  

 

Art ikel 2.  Offertes  

De door Pim Mulier  gemaakte of fer tes  zi jn  geld ig gedurende 30 dagen, tenzi j  anders 

aangegeven.  

Pim Mul ier  is  s lechts  aan de of fer tes  gebonden indien de aanvaarding h iervan door de 

opdrachtgever  door hem schr if tel i jk  b innen 30  dagen wordt bevest igd. De in een of fer te 

vermelde pr i jzen zi jn exclusief  BTW , tenzi j  anders  aangegeven.  

 

Art ikel 3.  Uitvoering van de overeenkomst  

1.  Pim Mul ier  zal  de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de 

e isen van goed vakmanschap uitvoeren.  

2.  Indien en voor zover een goede ui tvoer ing van de overeenkomst d i t  vere is t,  heef t  Pim 

Mul ier  het  recht bepaalde werkzaamheden te la ten verr ichten door  derden.  

3.  De opdrachtgever draagt er  zorg voor dat  al le gegevens, waarvan Pim Mul ier  a angeef t  

dat deze noodzakel i jk  zi jn  of  waarvan de opdrachtgever  redel i jkerwijs behoort  te 

begr i jpen dat  deze noodzakeli jk  zi jn  voor  het u itvoeren van de overeenkomst, t i jd ig aan 

Pim Mul ier  worden verstrekt.  Indien de voor de ui tvoer ing van de overeenkomst 

benodigde gegevens n iet  t i jd ig aan Pim Mul ier  zi jn verstrekt,  heef t  Pim Mul ier  het recht  

de ui tvoer ing van de overeenkomst op te schorten en/of  de u i t  de vertraging 

voor tv loeiende extra kosten volgens de gebruikel i jke tar ieven aan de opdrachtgever in  

rekening te brengen.  

4.  Pim Mul ier  is  n iet  aansprakel i jk  voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pim 

Mul ier  is  u i tgegaan van door  de opdrachtgever vers trekte onju iste en/of  onvol ledige 

gegevens, tenzi j  deze onju istheid of  onvol ledigheid voor  haar ken baar  behoorde te zi jn .  
  



 
 

 

 

5.  Indien is  overeengekomen dat  de overeenkomst in  fasen zal  worden u itgevoerd kan Pim 

Mul ier  de u itvoer ing van die onderdelen d ie tot een volgende fase behoren opschorten 

totdat de opdrachtgever de resul taten van de daaraan voorafge gane fase schr if te l i jk  

heef t  goedgekeurd.  

 

Art ikel 4.  Contractsduur;  uitvoeringstermijn  

1.  De overeenkomst wordt  aangegaan voor één jaar  en wordt  vervolgens st i lzwi jgend 

ver lengd met te lkens één jaar .  Beide part i jen kunnen de overeenkomst schr i f te l i jk  

opzeggen tegen het e inde van iedere contractsper iode met  inachtneming van een 

opzegtermijn van tenminste dr ie maanden.  

2.  Is b innen de loopt i jd  van de overeenkomst voor  de vol tooi ing van bepaalde 

werkzaamheden een termijn overeengekomen,  dan is  d i t  geen fatale  termijn,  tenzi j  

u i tdrukkel i jk  anders  is  overeengekomen.  Bi j  overschr i jding van de u itvoer ingstermijn 

d ient  de opdrachtgever Pim Mul ier  derhalve schr if te l i jk  in gebreke te ste l len.  

 

Art ikel 5.  Wijziging van de overeenkomst  

1.  Indien t i jdens de u itvoer ing van de overeenkomst b l i jk t  dat  voor  een behoor l i jke 

u itvoer ing het  noodzakeli jk  is  om de te verr ichten werkzaamheden te wijzigen of  aan te 

vul len,  zul len par t i jen t i jd ig en in onder l ing over leg de overeenkomst 

d ienovereenkomstig aanpassen.  

2.  Indien par t i jen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewi jzigd of  aangevuld, kan 

het t i jds t ip  van vol tooi ing van de u itvoer ing daardoor  worden beïnvloed.  

Pim Mul ier  zal  opdrachtgever  zo spoedig mogel i jk  h iervan op de hoogte ste l len.  

3.  Indien de wi jzig ing of  aanvull ing op de overeenkomst f inanc ië le en/of  kwal i tat ieve 

consequent ies hebben, zal  Pim Mul ier  de opdrachtgever h ierover  tevoren in l ichten.  

Indien een vast  honorar ium is  overeengekomen zal  Pim Mul ier  daarbi j  aangeven in 

hoeverre de wijzig ing of  aanvul l ing van de overeenkomst een overschr i jd ing van d i t  

honorar ium tot  gevolg heef t .  

4.  In  afwijk ing van l id 3 zal Pim Mul ier  geen meer kosten in rekening kunnen brengen 

indien de wijzig ing of  aanvull ing het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen 

worden toegerekend.  

 
  



 
 

 

Art ikel 6.  Geheimhouding  

Beide part i jen zi jn  verp l icht tot geheimhouding van a l le ver trouwel i jke informat ie d ie zi j  in het  

kader  van hun overeenkomst van e lkaar of  u it  andere bron hebben verkregen.  Informat ie geldt  

a ls vertrouwel i jk  a ls d i t  door  de a ndere part i j  is  medegedeeld of  a ls  d i t  voor tv loei t  u it  de aard 

van de informatie.  

 

Art ikel 7.  Intellectuele eigendom  

1.  Onverminderd het  bepaalde in art ike l 6.  (Geheimhouding) van deze voorwaarden 

behoudt Pim Mul ier  zich de rechten en bevoegdheden voor  die  haar toekomen op grond 

van de Auteurswet.  

2.  Al le  door Pim Mul ier  verstrekte stukken, zoa ls rappor ten, adviezen, ontwerpen, 

schetsen, tekeningen, sof tware enz. ,  zi jn  ui ts lui tend bestemd om te worden gebruik t 

door  de opdrachtgever  en mogen niet  door hem zonder voorafgaande toestemming van 

Pim Mul ier  worden verveelvoudigd, openbaar  gemaakt,  of  ter  kennis van derden 

gebracht.  

3.  Pim Mul ier  behoudt tevens het recht  de door  de u itvoer ing van de werkzaamheden 

toegenomen kennis  voor andere doele inden te gebruiken , voorzover h ierbi j  geen 

vertrouwel i jke informatie ter  kennis  van derden wordt  gebracht.  

 

Art ikel 8.  Ontbinding van de overeenkomst  

De vorder ingen van Pim Mulier  op de opdrachtgever  zi jn  onmiddell i jk  opeisbaar  in  de volgende 

geval len:  

-  na het s lu iten van de overeenkomst aan Pim Mul ier  ter  kennis gekomen 

omstandigheden geven Pim Mul ier  goede grond te vrezen dat de opdrachtgever  niet aan 

zi jn  verp l icht ingen zal  vo ldoen;  

-  ind ien Pim Mul ier  de opdrachtgever  bi j  het s lu iten van de overeenkomst gevraagd heef t  

zekerheid te ste l len voor de nakoming en deze zekerheid u itb l i j f t  dan wel  onvoldoende 

is.  

In  de genoemde geval len is Pim Mulier  bevoegd de verdere u i tvoer ing van de overeenkomst op 

te schor ten,  dan wel  tot  ontb inding van de overeenkomst over te gaan, één en  ander  

onverminderd het recht van Pim Mul ier  schadevergoeding te vorderen.  

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekk ing tot  personen en/of  mater iaal waarvan 

Pim Mul ier  zich b i j  de u itvoer ing van de overeenkomst bedient  of  zich p leegt  te bedienen,  

welke van d ien aard zi jn dat de u itvoer ing van de overeenkomst onmogel i jk  dan wel  dermate 

bezwaar l i jk  en/of  onevenredig kostbaar  wordt,  dat  naleving van de overeenkomst in  



 
 

 

redel i jkheid n iet meer  kan worden gevergd, is  Pim Mul ier  bevoegd de overeenkomst te 

ontbinden.  

 

Art ikel 9.  Gebreken;  klachttermijnen  

1.  Klachten over de verr icht te werkzaamheden dienen door de opdrachtgever  b innen 30 

dagen na ontdekk ing, doch u i ter l i jk  b innen 60 na voltooi ing van de betref fende 

werkzaamheden schr if te l i jk  te worden gemeld aan  Pim Mul ier .  

2.  Indien een k lacht gegrond is  zal  Pim Mul ier  de werkzaamheden alsnog verr ichten zoals 

overeengekomen,  tenzi j  d i t  inmiddels voor de opdrachtgever  zin loos is  geworden. Dit  

laatste d ient door  de opdrachtgever  kenbaar  te worden gemaakt.  Indien h et  a lsnog 

verr ichten van de overeengekomen dienstver lening niet meer  mogel i jk  of  zinvol is ,  za l  

Pim Mul ier  s lechts  aansprakel i jk  zi jn b innen de grenzen van ar t ikel  13.  

(Aansprakel i jkheid) .  

3.  Ook indien de opdrachtgever t i jd ig rec lameer t,  b l i j f t  zi jn verp l icht ing tot beta l ing 

bestaan.  

 

Art ikel 10.  Honorarium 

1.  Voor  aanbiedingen en overeenkomsten waar in een vast honorar ium wordt aangeboden 

of  overeengekomen gelden de leden 2,  6 en 7 van d it  ar t ikel .  Indien geen vast 

honorar ium wordt overeengekomen, gelden d e leden 3-7 van d it  ar t ikel .  

2.  Part i jen kunnen bi j  het  tot  stand komen van de overeenkomst een vast  honorar ium 

overeenkomen. Het vaste honorar ium is exc lus ief  BTW , reisuren, re is en verbl i j fkosten 

en verschot ten.  

3.  Indien geen vast honorar ium wordt  overeengekomen, zal  het  honorar ium worden 

vastgeste ld op grond van werkel i jk  bestede uren. Het  honorar ium wordt berekend 

volgens de gebruikel i j ke uurtar ieven van Pim Mulier ,  geldende voor de per iode waar in 

de werkzaamheden worden verr icht,  tenzi j  een daarvan af wijkend uurtar ief  is  

overeengekomen.  

4.  Eventuele kostenramingen zi jn exc lusief  BTW, reisuren,  re is  en verbl i j fkosten en 

verschotten.  

5.  Bi j  opdrachten met een loopt i jd van meer dan dr ie maanden zul len de verschuld igde 

kosten per iodiek in  rekening worden gebracht .  

6.  Indien Pim Mul ier  met de opdrachtgever een vast  honorar ium of  uur tar ief  overeenkomt, 

is  Pim Mulier  n iet temin gerecht igd tot verhoging van d it  honorar ium of  tar ief :  



 
 

 

Pim Mul ier  mag s t i jg ingen in de lonen doorberekenen. Een dergel i j ke verhoging ka n 

slechts aan de opdrachtgever  in  rekening worden gebracht a ls deze hem voor  de 

ingangsdatum is medegedeeld.  

7.  Indien de verhoging meer  dan 10% bedraagt ,  heef t  de opdrachtgever het  recht de 

overeenkomst met onmiddell i jke ingang op te zeggen.  

 

Art ikel 11.  Betaling 

1.  Beta l ing d ient te geschieden b innen 30 dagen na fac tuurdatum, door overschr i jv ing van 

het verschuld igde bedrag naar  op een door  Pim Mul ier  gehouden bankrekening.  

Na het verstr i jken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever  in  verzuim;  de 

opdrachtgever  is  vanaf  het moment  van in verzuim treden over het  opeisbare bedrag 

een rente verschuld igd van wette l i jke rente p lus  2%.  

2.  In geval van l iqu idat ie, fa i l l issement of  surséance van betal ing van de opdrachtgever  

zul len de verpl icht ingen van de opdrachtgever onmiddel l i jk  opeisbaar zi jn.  

3.  Door de opdrachtgever gedane beta l ingen st rekken steeds ter afdoening in de eers te 

p laats  van a l le verschuld igde rente en kosten,  in  de tweede plaats  van opeisbare 

facturen d ie het langst  open staan, zelfs  a l  vermeldt  de opdrachtgever,  dat de 

voldoening betrekk ing heef t  op een latere fac tuur.  

4.  Beta l ing d ient p laats te v inden zonder  kort ing of  verrekening.  

5.  Pim Mul ier  is  bevoegd de (verdere)  ui tvoer ing van de overeenkomst op te schorten 

indien vol ledige beta l ing niet t i jd ig heef t  p laatsgevonden.  

 

Art ikel 12.  Incassokosten  

1.  Is de opdrachtgever in  gebreke of  in verzuim met het nakomen van één of  meer  van zi jn  

verp l icht ingen,  dan komen al le redel i jke kosten ter  verkr i jg ing van voldoening bui ten 

rechte voor rekening van opdrachtgever.  In  ieder  geval is  de opdrachtgeve r  

verschuld igd:  over  de eers te € 3.00,00 15%, over  het meerdere tot €  6 .000,00 10%, 

over  het meerdere tot € 18.000,00 8%, over het meerdere tot € 60 .000,00 5%, over het  

meerdere 3%.  

Indien Pim Mul ier  aantoont hogere kosten te hebben gemaakt,  welke redel i jkerwijs 

noodzakel i jk  waren,  kom en ook deze voor  vergoeding in aanmerk ing.  

2.  De opdrachtgever is  jegens Pim Mul ier  de door Pim Mulier  gemaakte gerechte l i jk  kosten 

verschuld igd in a l le  instant ies,  behoudens voor  zover  de opdrachtgever  aantoont dat  

deze onredel i jk  hoog zi jn .  Dit  geldt  a l leen indien Pim Mul ier  en de opdrachtgever  met 

betrekk ing tot een overeenkomst waarop deze a lgemene voorwaarden van toepass ing 

zi jn  een gerechte l i jke procedure voeren en een rechter l i jke u itspraak in kracht  van 



 
 

 

gewi jsde gaat waarbi j  de opdrachtgever vol ledig  of  in overwegende mate in het  ongel i jk  

wordt  geste ld.  

 

Art ikel 13.  Aansprakeli jkheid  

1.  De aansprakel i jkheid van Pim Mul ier ,  voor  zover deze door haar 

aansprakel i jkheidsverzeker ing  wordt gedekt,  is  beperk t tot  het bedrag van de door de 

verzekeraar gedane ui tker ing.  

2.  Indien de verzekeraar  in enig geval  n iet to t u itker ing overgaat of  de schade niet  door  de 

verzeker ing wordt  gedekt,  is  de aansprakel i jkheid van Pim Mulier  het bedrag van het  

verschuld igde honorar ium, b i j  opdrachten met  een langere loopt i jd  ve rder beperk t tot 

het over de laatste zes maanden verschuldigde honorar iumgedeel te.  

3.  De in deze voorwaarden opgenomen beperk ingen van de aansprakel i jkheid gelden n iet  

indien de schade is te wij ten aan opzet  of  grove schuld van Pim Mulier  of  haar  

leid inggevende ondergeschik ten.  

 

Art ikel 14.  Overmacht  

1.  Onder  overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis  

verh inderen,  en d ie n iet  aan Pim Mulier  zi jn toe te rekenen.  

Hieronder zul len ( indien en voor  zover  deze omstandigheden de nakoming onmogel i jk  

maken of  onredel i jk  bemoei l i jken) mede zi jn  begrepen:  stak ingen in andere bedr i jven 

dan d ie van Pim Mul ier  wi lde stak ingen of  pol i t ieke stak ingen in het  bedr i j f  van Pim 

Mul ier ;  een a lgemeen gebrek aan benodigde mater ia len en andere voor  het  tot  s tand 

brengen van de overeengekomen prestat ie benodigde zaken of  d iensten;  n iet  

voorzienbare s tagnat ie b i j  toeleveranciers  of  andere derden waarvan Pim Mul ier  

afhankel i jk  is  en a lgemene vervoersproblemen.  

2.  Pim Mul ier  heef t  ook het  recht zich op overmacht te beroepen,  indien de omstandigheid 

d ie (verdere) nakoming verhindert  in treedt  nadat Pim Mul ier  haar verb intenis had 

moeten nakomen.  

3.  T i jdens overmacht worden de verpl icht ingen van Pim Mul ier  opgeschor t.  Indien de 

per iode waar in door overmacht  nakom ing van de verpl icht ingen door Pim Mulier  n iet  

mogel i jk  is  langer duurt dan 60 dagen zi jn beide part i jen bevoegd de overeenkomst te 

ontbinden zonder  dat er in dat  geval een verpl icht ing tot schadevergoeding bestaat .  

4.  Indien Pim Mul ier  b i j  het  in treden van de overmacht a l gedeel te l i jk  aan haar 

verp l icht ingen heef t  vo ldaan, of  s lechts gedeel te l i jk  aan haar  verp l icht ingen kan 

voldoen is zi j  gerecht igd het reeds ui tgevoerde c.q. u itvoerbare deel afzonder l i jk  te 

factureren en is de opdrachtgever gehouden deze fac tuur  te voldoen als  betrof  het  een 



 
 

 

afzonder l i jk  contract .  Di t  geldt echter n iet  a ls het  reeds u itgevoerde c .q. u itvoerbare 

deel geen zelfstandige waarde heef t .  

 

Art ikel 15.  Geschi lbeslechting  

In  afwijk ing van de wette l i jke regels  voor  de bevoegdheid van  de burger l i jke rechter zal  e lk  

geschi l  tussen opdrachtgever  en Pim Mul ier ,  in  geval  de rechtbank bevoegd is,  worden 

bes lecht  door de Rechtbank te Zwol le. Pim Mul ier  b l i j f t  echter bevoegd de opdrachtgever te 

dagvaarden voor de volgens de wet of  het toepass el i jke internat ionale verdrag bevoegde 

rechter.  

 

Art ikel 16.  Toepassel i jk recht  

Op elke overeenkomst tussen Pim Mul ier  en de opdrachtgever is  Neder lands recht  van 

toepass ing.  

 

Art ikel 17.  Wijziging van de voorwaarden  

Pim Mul ier  is  bevoegd wijzig ingen in deze voorwaarden aan te brengen.  Deze wijzig ingen 

treden in werk ing op het  aangekondigde t i jds t ip  van inwerk ingtreden.  Pim Mul ier  zal  de 

gewi jzigde voorwaarden t i jd ig aan de opdrachtgever  toezenden. Indien geen t i jds t ip  van 

inwerk ingtreden is medegedeeld treden wijzig ingen jegens de opdrachtgever in  werk ing zodra 

hem de wi jzig ing is medegedeeld.  

 


