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Algemene voorwaarden 

Halbe&Koenraads BV 

 

Begripsbepaling en toepasselijkheid 

Artikel 1 

• Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 

offertes en Overeenkomsten van Halbe&Koenraads 

BV, hierna te noemen ‘Halbe&Koenraads’, met een 

derde, hierna te noemen Opdrachtgever, tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen. 

• De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van 

toepassing op alle Overeenkomsten met 

Halbe&Koenraads, voor de uitvoering waarvan 

derden dienen te worden betrokken. De 

toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere 

voorwaarden van Opdrachtgever wordt nadrukkelijk 

van de hand gewezen, hetzij anders 

overeengekomen. 

• Indien een of meerdere der bepalingen in deze 

algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd 

mochten worden, dan blijven de overige bepalingen 

van deze algemene voorwaarden volledig van 

toepassing. 

• Halbe&Koenraads en Opdrachtgever zullen als dan 

in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter 

vervanging van de nietige c.q. vernietigde 

bepalingen overeen te komen, waarbij indien en 

voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 

oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 

 

Aanbod en aanvaarding 

Artikel 2 

• Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij 

ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien 

een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod 

bevat welke door de Opdrachtgever wordt aanvaard, 

heeft Halbe&Koenraads het recht het aanbod 

binnen onverwijld na ontvangst van de aanvaarding 

te herroepen. 

• De  opgegeven prijzen in de genoemde 

aanbiedingen en offertes zijn exclusief 

omzetbelasting en andere heffingen van 

overheidswege, evenals eventuele in het kader van 

de Overeenkomst te maken kosten, waaronder 

verzend- en administratiekosten, tenzij nadrukkelijk 

anders is vermeld. 

• De Overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten 

zodra Halbe&Koenraads een door de 

Opdrachtgever ondertekend exemplaar van de 

schriftelijke bevestiging van de opdracht door 

Halbe&Koenraads, waarbij deze algemene 

voorwaarden als bijlage zijn opgenomen, heeft 

ontvangen. 

• Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) 

afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is 

Halbe&Koenraads daaraan niet gebonden. De 

Overeenkomst komt dan niet in overeenstemming 

met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 

Halbe&Koenraads nadrukkelijk anders aangeeft. 

• Halbe&Koenraads zal de werkzaamheden welke zij 

op grond van de Overeenkomst gehouden is te 

verrichten, doen verrichten in eigen beheer, of door 

met Halbe&Koenraads geaffilieerde ondernemingen 

en/of derden indien Halbe&Koenraads zulks 

wenselijk acht. 

• Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch 

voor toekomstige opdrachten. 

 

Wijzigingen 

Artikel 3 

• Partijen zullen tijdig in onderling overleg de 

Overeenkomst op relevante onderdelen wijzigen 

indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat 

bepaalde omstandigheden een behoorlijke 

uitvoering van de Overeenkomst belemmeren of 

dreigen te belemmeren. 

• Zowel Halbe&Koenraads als de Opdrachtgever zijn 

verplicht mee te werken aan een wijziging van de 

Overeenkomst indien bij de uitvoering van de 

opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling 

van de opdracht een wijziging of uitbreiding 

noodzakelijk is. De aan een wijziging of uitbreiding 

verbonden meerkosten zijn voor rekening van de 

Opdrachtgever. 

• Voor een tussentijdse wijziging van of aanvulling op 

de Overeenkomst op verzoek van de Opdrachtgever 

is de schriftelijke toestemming van 

Halbe&Koenraads verplicht. Wanneer 

Halbe&Koenraads met de bedoelde wijziging of 
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aanvulling instemt, zijn de daarmee 

samenhangende meerkosten voor rekening van de 

Opdrachtgever. 

 

Uitvoering 

Artikel 4 

 

• Halbe&Koenraads zal de door haar te verrichten 

werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en 

in overeenstemming met de eisen van goed 

vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het 

karakter van een inspanningsverplichting. 

• Halbe&Koenraads bepaalt de wijze waarop en door 

welke personen de verleende opdracht wordt 

uitgevoerd doch neemt daarbij de door de 

Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel 

mogelijk in acht. 

• Indien en voor zover een goede uitvoering van de 

Overeenkomst dit vereist, heeft Halbe&Koenraads 

het recht bepaalde werkzaamheden te laten 

verrichten door derden. 

• Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in 

fasen zal worden uitgevoerd, kan Halbe&Koenraads 

de uitvoering van die onderdelen die tot een 

volgende fase behoren opschorten, totdat 

Halbe&Koenraads de resultaten van de daaraan 

voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

• Halbe&Koenraads kan slechts meerwerkzaamheden 

verrichten en aan de Opdrachtgever in rekening 

brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien 

de Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming 

heeft verleend. 

 

Medewerking door de Opdrachtgever 

Artikel 5 

 

• De Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat 

gegevens en bescheiden, welke Halbe&Koenraads 

Overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het 

correct en tijdig uitvoeren van de opdracht, tijdig aan 

Halbe&Koenraads ter beschikking worden gesteld. 

• De Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat 

Halbe&Koenraads onverwijld wordt geïnformeerd 

over feiten en omstandigheden die in verband met 

een correcte uitvoering van de opdracht van belang 

kunnen zijn. 

• Halbe&Koenraads heeft het recht de uitvoering van 

de opdracht op te schorten totdat de Opdrachtgever 

voldaan heeft aan de verplichting genoemd in punt 1 

en 2 van dit artikel. 

• De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de 

juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de 

aan Halbe&Koenraads ter beschikking gestelde 

gegevens en bescheiden, tenzij men anders 

schriftelijk overeenkomt. 

•  Door Halbe&Koenraads verstrekte gegevens, 

gedrukt dan wel anderszins, zijn uitsluitend bestemd 

voor de Opdrachtgever zelf, respectievelijk voor 

diens intern gebruik, en zullen door de 

Opdrachtgever niet aan derden ter beschikking 

worden gesteld. De Opdrachtgever is gehouden om 

de door Halbe&Koenraads verstrekte gegevens als 

strikt vertrouwelijk te behandelen en zal met 

betrekking tot deze gegevens de grootst mogelijke 

discretie betrachten. De Opdrachtgever zal deze 

gegevens niet aan derden bekend maken, noch aan 

derden ter beschikking stellen en garandeert dat zijn 

medewerkers in de ruimste zin des woords met 

betrekking tot deze gegevens strikte 

vertrouwelijkheid zoals voornoemd zullen 

betrachten.  

•  De Opdrachtgever zal geen melding maken van 

Halbe&Koenraads als zijnde de bron van eventuele 

gegevens cq. rapportages, tenzij Halbe&Koenraads 

hiertoe schriftelijk toestemming verleent. 

•  Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om 

informatie aan te vragen voor anderen en zal voorts 

zorgdragen dat door eventuele derden van de 

tussen Opdrachtgever en Halbe&Koenraads 

gesloten Overeenkomst tot het verrichten van 

diensten door recherche en informatie geen gebruik 

zal worden gemaakt.  

• Opdrachtgever erkent met betrekking tot 

Halbe&Koenraads verstekte gegevens in de ruimste 

zin des woords, waaronder Halbe&Koenraads 

afkomstige rapportages. Het is Opdrachtgever 

verboden om door Halbe&Koenraads verstrekte 

gegevens cq. rapportages geheel dan wel 

gedeeltelijk te vermeerderen, respectievelijk te 

openbaren. 

•  Halbe&Koenraads behoudt zich het recht voor om 

het verrichten van diensten zonder opgaaf van 

redenen te weigeren, dan wel te beperken. 
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Termijnen 

Artikel 6 

• De opgegeven termijnen waarbinnen de opdracht 

gerealiseerd moet zijn, zijn niet fataal in de zin van 

de wet, tenzij men schriftelijk anders overeenkomt. 

Halbe&Koenraads vangt niet eerder aan met de 

uitvoering van de opdracht voordat de 

Overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij men 

schriftelijk anders overeenkomt. 

• Verzuim treedt pas in, wanneer Halbe&Koenraads in 

gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke 

aanmaning waarbij haar een redelijke termijn voor 

de nakoming van de opdracht wordt gesteld, en 

nakoming binnen deze termijn uitblijft (art. 6:82 lid 1 

BW). 

• Halbe&Koenraads heeft recht op verlenging van de 

genoemde termijn uit het eerste lid van dit artikel, 

indien er sprake is van overmacht (art 6:75 BW), 

door voor rekening van de Opdrachtgever komende 

omstandigheden of door wijziging in de 

Overeenkomst.  

• Indien de opgegeven termijnen vertraagd worden 

door factoren welke niet te wijten zijn aan noch voor 

rekening van Halbe&Koenraads komen, dient de 

Opdrachtgever de voortvloeiende kosten te 

vergoeden. 

Honorarium 

Artikel 7 

• Partijen kunnen bij het tot stand komen van de 

Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. 

• Indien geen vast honorarium wordt 

overeengekomen, zal het honorarium worden 

vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. 

Het honorarium wordt berekend volgens de 

gebruikelijke uurtarieven van Halbe&Koenraads, 

geldende voor de periode waarin de 

werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan 

afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

• Het honorarium van Halbe&Koenraads, 

vermeerderd met voorschotten en declaraties van 

ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel 

verschuldigde omzetbelasting door 

Halbe&Koenraads aan de Opdrachtgever 

gedeclareerd per maand, per kwartaal of per jaar of 

na voltooiing van de overeengekomen opdracht, 

zulks ter keuze van Halbe&Koenraads. 

Halbe&Koenraads is te allen tijde gerechtigd een 

eenmaal gekozen frequentie van declareren te 

wijzigen. Deze wijziging dient schriftelijk aan 

Opdrachtgever te worden meegedeeld. 

• Halbe&Koenraads behoudt zich het recht voor 50% 

van het honorarium voor aanvang van de 

werkzaamheden te factureren. 

• Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn 

exclusief BTW. 

• Bovendien mag Halbe&Koenraads het honorarium 

verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk 

overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid 

werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat 

bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet 

toerekenbaar is aan Halbe&Koenraads, dat in 

redelijkheid niet van Halbe&Koenraads mag worden 

verwacht de overeengekomen werkzaamheden te 

verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen 

honorarium. Halbe&Koenraads zal de 

Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot 

verhoging van het honorarium of tarief in kennis 

stellen. Halbe&Koenraads zal daarbij de omvang 

van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, 

vermelden. 

Betaling 

Artikel 8 

• Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum 

te geschieden. De betreffende factuur wordt 

conform het bepaalde in artikel 5 punt 3 dan wel 

binnen 14 dagen na het moment waarop 

Halbe&Koenraads de opdracht heeft afgerond of 

waarop de opdracht wordt geacht te zijn afgerond 

aan de Opdrachtgever toegestuurd. Wanneer 

partijen dit schriftelijk overeenkomen kan hiervan 

worden afgeweken. 

• Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met 

betaling binnen de in het voorgaande lid genoemde 

termijn, zal de Opdrachtgever aan 

Halbe&Koenraads de wettelijk rente verschuldigd 

zijn. De betreffende rente zal worden berekend over 

het alsdan verschuldigde bedrag vanaf het moment 

dat het verzuim is ingetreden. Is 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 Opdrachtgever. 
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• Onder de in voorgaande volzin bedoelde kosten 

vallen onder meer kosten van rechtskundige 

bijstand, proceskosten en kosten betreffende het 

inschakelen van een gerechtsdeurwaarder. 

• Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan enige 

betalingsverplichting heeft Halbe&Koenraads het 

recht al haar verplichtingen uit de Overeenkomst 

alsmede uit hoofde van andere soortgelijke 

verbintenissen jegens de Opdrachtgever op te 

schorten. 

 

Zekerheidsstelling 

Artikel 9 

• Halbe&Koenraads is te allen tijde gerechtigd om van 

de Opdrachtgever betaling vooraf of voldoende 

zekerheidsstelling te verlangen. 

 

Verzuim en wanbetaling 

Artikel 10 

• In geval van liquidatie, faillissement, beslag of 

surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn 

de vorderingen van Halbe&Koenraads op de 

Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

• Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met 

het nakomen van één of meerdere verplichtingen, 

dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van 

voldoening buiten rechte voor rekening van de 

Opdrachtgever. 

• Indien Halbe&Koenraads hogere kosten heeft 

gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, 

komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

 

Aansprakelijkheid 

Artikel 11 

  

• Halbe&Koenraads is slechts aansprakelijk voor 

schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan 

Halbe&Koenraads te wijten tekortkoming in de 

uitvoering van haar verplichtingen. Indien 

Halbe&Koenraads uit hoofde van de in de vorige zin 

bedoelde contractuele aansprakelijkheid en/of uit 

andere hoofde aansprakelijk is, geldt dat 

Halbe&Koenraads uitsluitend aansprakelijk is voor 

directe schade van de Opdrachtgever tot een 

maximum bedrag van E 5.000,-, dan wel tot ten 

hoogste het bedrag dat de Opdrachtgever uit hoofde 

van de Overeenkomst verschuldigd is indien dit 

bedrag hoger is. Onder deze directe schade valt 

tevens te begrijpen schade die de Opdrachtgever bij 

toepassing of gebruik van het resultaat van de 

werkzaamheden van Halbe&Koenraads lijdt; echter 

niet de eventuele winstderving van de 

Opdrachtgever die hiervan het gevolg is. 

 

• In het geval van een adviesopdracht is 

Halbe&Koenraads aansprakelijk tot 

maximaal het bedrag van het honorarium 

dat Halbe&Koenraads in het kader van de 

desbetreffende Opdracht heeft ontvangen. 

Bij een adviesopdracht met een langere 

doorlooptijd dan een half jaar geldt een 

beperking van de hier bedoelde 

aansprakelijkheid tot maximaal het 

honorarium dat Halbe&Koenraads in het 

kader van de desbetreffende Opdracht 

over de laatste 6 maanden heeft 

ontvangen. 

 

• In het geval van een Opdracht tot Interim 

Management is Halbe&Koenraads 

aansprakelijk tot maximaal het bedrag van 

het honorarium dat Halbe&Koenraads in 

het kader van de desbetreffende Opdracht 

over de laatste twee maanden heeft 

ontvangen. 

• Deze beperking van de aansprakelijkheid van 

Halbe&Koenraads geldt niet indien er sprake is van 

opzet of grove schuld aan de zijde van 

Halbe&Koenraads of door haar bij de uitvoering van 

de Overeenkomst gebruikte en/of ingeschakelde 

personen. 

 

• In geen geval zal de aansprakelijkheid van 

Halbe&Koenraads uitgaan boven het bedrag dat 

onder de door haar afgesloten 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering 

in aanmerking komt. 

 

• De Opdrachtgever vrijwaart Halbe&Koenraads en/of 

de door Halbe&Koenraads bij de uitvoering van de 

Overeenkomst ingeschakelde personen voor alle 

aanspraken van derden uit hoofde van door deze 

derden geleden schade voortvloeiende uit de 

toepassing of het gebruik van de werkzaamheden 

van Halbe&Koenraads door de Opdrachtgever of 
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een ander aan wie de Opdrachtgever de resultaten 

van de werkzaamheden ter beschikking heeft 

gesteld, tenzij er sprake is van opzet en/of grove 

schuld aan de kant van Halbe&Koenraads en/of de 

door Halbe&Koenraads bij de uitvoering van de 

Overeenkomst ingeschakelde personen. 

• Opdrachtgever vrijwaart Halbe&Koenraads voor 

vorderingen van derden wegens schade die 

veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan 

Halbe&Koenraads onjuiste of onvolledige informatie 

heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat 

de schade geen verband houdt met verwijtbaar 

handelen of nalaten die hem is toe te rekenen dan 

wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te 

stellen grove nalatigheid van Halbe&Koenraads. 

• Opdrachtgever staat ervoor in dat alle vereisten die 

bij en krachtens de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens en bijzondere wetgeving op de 

verantwoordelijke rusten, worden nageleefd.  

• Halbe&Koenraads is op geen enkele wijze 

aansprakelijk voor schade welke mogelijkerwijs 

mocht voortvloeien uit het feit dat Opdrachtgever de 

Wet Bescherming Persoonsgegevens niet of niet 

correct naleeft.  

Opdrachtgever zal Halbe&Koenraads vrijwaren voor 

schade welke mogelijkerwijs mocht voortvloeien uit 

het feit dat Opdrachtgever de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens niet of niet correct naleeft. 

Overmacht 

Artikel 12 

• 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. 

• Onder overmacht wordt in deze algemene 

voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in 

de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van 

buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, 

waarop Halbe&Koenraads geen invloed kan 

uitoefenen, doch waardoor Halbe&Koenraads niet in 

staat is de verplichtingen na te komen.  

• Halbe&Koenraads heeft ook het recht zich op 

overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die 

(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat 

Halbe&Koenraads zijn verplichtingen had moeten 

nakomen. 

• Partijen kunnen gedurende de periode dat de 

overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 

Overeenkomst opschorten. Indien deze periode 

langer duurt dan twee manden is ieder der partijen 

gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder 

verplichting tot vergoeding van schade aan de 

andere partij. 

• Voor zover Halbe&Koenraads ten tijde van het 

intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn 

verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of 

deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen 

respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te 

declareren. Opdrachtgever is gehouden deze 

declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke 

Overeenkomst. 

 

Klachten 

Artikel 13 

• Klachten ten aanzien van facturen, uiterlijk 

waarneembare gebreken aan het geleverde en 

redelijkerwijze bij kennisneming van adviezen 

waarneembare onjuistheden of afwijkingen van de 

opdracht dienen binnen vier weken na voltooiing van 

de werkzaamheden schriftelijk bij Halbe&Koenraads 

te worden ingediend, bij gebreke waarbij elk beroep 

op deze tekortkomingen en/of onjuistheden vervalt. 

Dergelijke ingebrekestelling dient een zo 

gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door de 

Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, 

zodat Halbe&Koenraads in staat is adequaat te 

reageren. 

 

Opzegging 

Artikel 14 

• Beide partijen kunnen de Overeenkomst te 

allen tijde per aangetekend schrijven opzeggen 

met inachtneming van de overeengekomen 

opzegtermijn. 

 

• Indien de Overeenkomst tussentijds wordt 

opgezegd door Opdrachtgever, heeft 

Halbe&Koenraads recht op compensatie 

vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk 

te maken bezettingsverlies tenzij er feiten en 

omstandigheden aan de opzegging ten 
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grondslag liggen die aan Halbe&Koenraads zijn 

toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan 

gehouden tot betaling van de declaraties voor 

de tot dan toe verrichte werkzaamheden. De 

voorlopige resultaten van de tot dan toe 

verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder 

voorbehoud ter beschikking worden gesteld 

aan de Opdrachtgever 

 

• Indien tot (tussentijdse) opzegging is 

overgegaan door Halbe&Koenraads, heeft 

Opdrachtgever recht op medewerking van 

Halbe&Koenraads bij overdracht van 

werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en 

omstandigheden aan die opzegging ten 

grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn 

toe te rekenen. Halbe&Koenraads behoudt in 

alle gevallen van (tussentijdse) opzegging 

aanspraak op betaling van de declaraties voor 

door haar tot dan toe verrichte 

werkzaamheden, waarbij aan de 

Opdrachtgever onder voorbehoud de 

voorlopige resultaten van de tot dan toe 

verrichte werkzaamheden ter beschikking 

zullen worden gesteld.  

 

• Indien de overdracht van de werkzaamheden 

voor Halbe&Koenraads extra kosten met zich 

meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in 

rekening gebracht. 

 

• Bij beëindiging van de Overeenkomst dient 

ieder der partijen alle in haar bezit zijnde 

goederen, zaken en documenten die in 

eigendom toebehoren aan de andere partij 

onverwijld aan die andere partij ter hand te 

stellen. 

 

Intellectuele Eigendom 

Artikel 15 

• Halbe&Koenraads 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. 

• Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die 

producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, 

adviezen, en andere geestesproducten van 

Halbe&Koenraads, 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 Halbe&Koenraads 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. 

 

Geheimhouding 

Artikel 16 

• Tenzij wetsbepalingen, voorschriften of andere 

beroepsregels Halbe&Koenraads daartoe verplicht, 

is zij verplicht tot geheimhouding tegenover derden 

ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is 

verkregen door de Opdrachtgever. De 

Opdrachtgever kan ontheffing verlenen. 

• Halbe&Koenraads is niet gerechtigd de 

vertrouwelijke informatie, die verkregen is van de 

Opdrachtgever, aan te wenden tot een ander doel 

dan waarvoor deze informatie verkregen werd. 

Halbe&Koenraads is wel gerechtigd om 

vertrouwelijk informatie te gebruiken indien zij voor 

haar zelf optreed in een tucht, civiele- of 

strafprocedure waar deze van belang kan zijn 

• Halbe&Koenraads is gerechtigd tot het vermelden in 

hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan 

potentiële Opdrachtgevers en zal alleen gedaan 

worden om een indicatie te geven van de ervaring 

van Halbe&Koenraads. 

 

Toepasselijk recht en geldigheid 

Artikel 17 

• De rechter in de vestigingsplaats van 

Halbe&Koenraads is bij uitsluiting bevoegd van 

geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter 

bevoegd is. Niettemin heeft Halbe&Koenraads het 

recht het geschil voor te leggen aan de volgens de 

wet bevoegde rechter. 
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• Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen 

nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen 

een geschil in onderling overleg te beslechten. 

• Op de met de Opdrachtgever gesloten 

Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

• Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore 

van de Kamer van Koophandel te Delft. 

• Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van 

deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse 

tekst daarvan steeds bepalend. 

• Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde 

versie c.q. de verzie zoals die gold ten tijde van de 

totstandkoming van de Overeenkomst. 

 

Nawerking  

Artikel 18 

• De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan 

het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij 

ook na beëindiging van deze Overeenkomst van 

kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en 

partijen blijven binden. 

 

Strijdige clausules   

Artikel 19 

• In het geval deze algemene voorwaarden en de 

opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige 

voorwaarden bevatten, gelden de in de 

opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden. 

 

Slotbepaling 

Artikel 20 

• Indien enige bepaling van deze algemene 

voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de 

overige bepalingen van deze algemene 

voorwaarden volledig van kracht blijven. 

 

  


