Algemene Voorwaarden:
GewoonVera! opdrachtnemer die bedrijfsmatig management ondersteunde werkzaamheden verricht in de
meest ruime zin van het woord;
Opdrachtgever: opdrachtgever die handelt als bedrijf, beroep dan wel als consument.
De hieronder genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van de
door GewoonVera! verleende diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij hier uitdrukkelijk van
wordt afgeweken.
1.

Elke overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders
overeenkomen. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen dan is
dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Een overeenkomst omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met de prijs
voor de werkzaamheden en betalingswijze.
Prijzen zijn exclusief BTW en ter uitvoering van de opdracht gemaakte onkosten.
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdrachtgever. De aanvaarding gebeurt bij
voorkeur langs digitale of schriftelijke weg. In geval van digitale opdrachtverlening door opdrachtgever
bevestigt opdrachtnemer langs digitale weg de ontvangst van de opdracht aan de opdrachtgever.

2.

Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert na schriftelijke of digitale aanvaarding is de opdracht
gever GewoonVera! een bedrag verschuldigd van € 150,- exclusief BTW.

3.

Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum op een door
GewoonVera! aangewezen bankrekening.
Alle kosten, welke voor GewoonVera! voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door
de wederpartij van enige verplichting uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Onder deze kosten zijn begrepen de kosten voor sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede
de kosten van de raadsman/advocaat en procureur, en alle buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke
kosten. Deze kosten worden door GewoonVera! en opdrachtgever gesteld op minimaal 15% van de te
vorderen hoofdsom, met een minimum van € 350,=.
Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de
opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.

GewoonVera! behoudt zich het recht voor haar dienstverlening per direct op te schorten wanneer niet
tijdig door opdrachtgever aan de betalingsverplichting wordt voldaan tot de dag van ontvangst van het
verschuldigde.

5.

GewoonVera! is niet aansprakelijk voor schade die haar niet valt toe te rekenen. GewoonVera! is nimmer
gehouden gevolgschade te vergoeden.
GewoonVera! is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook door nalatigheden, typefouten en
dergelijke alsmede ten gevolge van storingen in de door GewoonVera! gebruikte apparatuur.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beveiliging van persoonsgegevens in het kader van de wet
bescherming van persoonsgegevens. GewoonVera! kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor
eventuele datalekken.

6.

Indien het niet nakomen van de verplichtingen door GewoonVera! te wijten is aan overmacht waartoe in
ieder geval, doch niet uitsluitend wordt gerekend storingen in de apparatuur c.q. de stroomtoevoer c.q. in
de software, is GewoonVera! niet aansprakelijk voor eventueel door opdrachtgever geleden schade.
Tijdens overmacht worden onze verplichtingen opgeschort.
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7.

Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij GewoonVera! ervoor zorgt dat dit
schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van akkoord opdrachtgever.

8.

GewoonVera! verplicht zich tot geheimhouding van alle aan haar toevertrouwde informatie.

9.

GewoonVera! is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in
werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. GewoonVera! zal de gewijzigde
voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is
medegedeeld, treden wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is
medegedeeld.

10. Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden in eerste instantie tussen partijen in
onderling overleg opgelost. Wanneer dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde Nederlandse Rechter. Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
11. Garanties:
GewoonVera! verbindt zich tot het met zorg verrichten van de aan GewoonVera! verstrekte opdracht.
GewoonVera! staat in voor de deuglijkheid en kwaliteit van de door GewoonVera! te verrichten diensten.
12. Partijen zullen in onderling overleg bepalen of de werkzaamheden op locatie bij de opdrachtgever of op
kantoor GewoonVera! worden uitgevoerd.
13. Uitvoeringstermijn:
De door ons genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die ons bij
het aangaan van de overeenkomst bekend zijn gemaakt.
Vastegestelde termijnen worden zoveel mogelijk in acht genomen.
14. Expliciet meerwerk:
Expliciet meerwerk valt niet onder de prijs die aanvankelijk is overeengekomen. Onder meerwerk wordt
tevens verstaan het feitelijk afwijken van de gemaakte afspraken in die zin dat er feitelijk meer
werkzaamheden worden verricht dan afgesproken.
15. Medewerking door opdrachtgever:
Opdrachtgever verleent zijn medewerking aan het uitvoeren van de overeenkomst en zal ons steeds tijdig
alle nuttige en noodzakelijke gegevens verschaffen.
Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet (tijdig) of onvolledig tot
beschikking zijn van GewoonVera! of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet,
is GewoonVera! bevoegd tot de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De hieruit voortvloeiende
kosten, worden doorberekend aan de opdrachtgever.
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