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Algemene voorwaarden Marian Hellema,  

ICT-Erfgoedspecialist (adviseur, schrijver, docent). 
 

Versie 28 februari 2017. 

Artikel 1. Algemeen 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 

Marian Hellema, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop 

Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze 

voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel 

of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze 

algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever 

zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of 

vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de 

strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

3. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent 

dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei 

mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van 

deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 2. Overeenkomst, offertes, aanbiedingen 
1. Er is sprake van een overeenkomst wanneer een Opdrachtgever een aanbieding of offerte 

van Opdrachtnemer aanvaardt. Aanbiedingen, offertes en de aanvaarding daarvan kunnen 

schriftelijk, per e-mail of mondeling worden gedaan. 

2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de 

Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een 

onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten. 

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een 

gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 3. Uitvoering en wijziging overeenkomst 
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst vanzelfsprekend naar beste inzicht en vermogen en 

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer neemt daartoe 

een inspanningsverplichting op zich. Indien de Opdrachtgever niet tevreden is, zal 

Opdrachtnemer zich inspannen er in onderling overleg uit te komen. 

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken 

een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij 

overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk 
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in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden 

om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

3. Indien door Opdrachtnemer in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht 

op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, 

draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Opdrachtnemer in redelijkheid 

gewenste faciliteiten. 

4. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het 

aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 

5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft 

dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen 

dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer 

worden verstrekt. Als er bepaalde inspanningen of expertise van de zijde van de 

Opdrachtgever nodig zijn om de opdracht redelijkerwijs goed te kunnen vervullen, dan draagt 

de Opdrachtgever er zorg voor dat die tijdig beschikbaar zijn. 

6. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, inspanningen of 

expertise niet tijdig voor Opdrachtnemer beschikbaar zijn, heeft Opdrachtnemer het recht de 

uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende 

extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te 

brengen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 

Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of 

onvolledige gegevens of doordat de inspanningen of expertise van de zijde van de 

Opdrachtgever niet voldoende beschikbaar zijn. 

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke 

uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen 

tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, 

omvang of inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in 

kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben 

voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk 

overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel 

als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de 

oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever 

aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de 

wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 

8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is 

Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de Opdrachtgever 

akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, 

daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal 

worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen 

wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de 

overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 
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9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de 

overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou 

kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden. 

10. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen 

waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor 

alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan. 

Artike 4. Geen werkgeversgezag 
1. Opdrachtnemer zal de opdracht uitvoeren zonder dat er sprake is van werkgeversgezag door 

de Opdrachtgever. Hiertoe gelden de relevante passages uit de Modelovereenkomst ICT 

professional 905159058810 van de Belastingdienst. Bij voorkeur zullen Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer een overeenkomst naar dit model sluiten. 

2. In ieder geval geldt: 

a. Opdrachtgever beschikt zelf niet over de benodigde kennis en vaardigheden voor een 

goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer heeft de bedoelde kennis en 

vaardigheden en is werkzaam is op het gebied van de omschreven opdracht en is als 

zodanig in staat en bereid de omschreven opdracht uit te voeren. 

b. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is een overeenkomst van 

opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Noch deze overeenkomst, noch de relatie 

die ontstaat ten gevolge van het verrichten van de werkzaamheden door 

Opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst of de opdracht houdt een 

arbeidsovereenkomst in in de zin van artikel 7:610 BW e.v., noch wordt dit beoogd. 

Partijen kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van 

thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c 

Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit 

aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhoudingen als dienstbetrekking wordt 

beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te 

laten. 

c. Opdrachtgever verklaart zich akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van 

andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht. 

d. Opdrachtnemer is als zelfstandige voor eigen rekening en risico werkzaam ;  

e. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel 

zelfstandig en deelt de werkzaamheden zelfstandig in. Opdrachtnemer verricht de 

werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht en leiding van Opdrachtgever. 

Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming 

met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze 

optimaal zal verlopen. Ook kan Opdrachtgever aanwijzingen en instructies geven 

omtrent het beoogde doel van de opdracht, voor zover dit niet de wijze van 

uitvoeren van de opdracht raakt. Indien nodig voor de werkzaamheden richt 

Opdrachtnemer zich naar de werktijden bij Opdrachtgever. 
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Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de 

overeenkomst 
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de 

overeenkomst te ontbinden: 

• indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of 

niet tijdig nakomt, 

• indien na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen 

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de 

verplichtingen niet zal nakomen, 

• indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om 

zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst 

en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, 

• indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van 

Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk 

overeengekomen condities zal nakomen. 

2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich 

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst 

onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn 

dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van 

Opdrachtnemer kan worden gevergd. 

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de 

Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de 

verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

4. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze 

gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot 

vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect 

ontstaan. 

6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt 

en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de 

overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting 

zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de 

Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling 

is verplicht. 

Artikel 6. Overmacht 
1. Als Opdrachtnemer door overmacht niet in staat is een opdracht naar behoren uit te voeren, 

dan zal Opdrachtnemer zich inspannen een oplossing te zoeken, bijvoorbeeld door het 

zoeken van een vervanger. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen 

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, 

voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch 
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waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder vallen 

onder meer ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden van de Opdrachtnemer. 

3. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de 

Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt 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 zijn rekening komt. 

4. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen 

uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is 

ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot 

vergoeding van schade aan de andere partij. 

Artikel 7. Facturering en betaling 
Na factuurdatum ontvangt Opdrachtnemer een betaling graag binnen vier weken. Als de betaling 

uitblijft, kan Opdrachtnemer een incassobureau inschakelen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 

kosten die Opdrachtnemer redelijkerwijs moet maken bij uitblijven van een betaling, kunnen als 

vergoeding in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever. 

Artikel 8. Aansprakelijkheid 
1. Als de Opdrachtgever niet tevreden is of een klacht heeft, dan zal Opdrachtnemer zich 

inspannen dit in onderling overleg op te lossen. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht 

zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 

Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / 

of onvolledige gegevens. 

3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de 

aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de 

opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking 

heeft. 

4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der 

uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de 

oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade 

in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige 

prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze 

aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter 

voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten 

hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen 

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de 

schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. 
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Artikel 9. Intellectueel eigendom 
1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond 

van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het 

recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook 

voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie 

van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 

2. In voorkomende gevallen verstrekt de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een licentie 

voor het overeengekomen gebruik. Dit zal per overeenkomst nader schriftelijk worden 

vastgelegd. Voor het overige geldt dat het werk van Opdrachtnemer niet verspreid of 

vermenigvuldigd mag worden zonder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming. 

Artikel 10. Geheimhouding 
Uiteraard gaat Opdrachtnemer vertrouwelijk om met de bedrijfsgegevens en andere informatie van 

Opdrachtgever. 
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