Algemene Voorwaarden BMA-Techne BV
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Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze rechtshandelingen. Nederlands Recht is van toepassing. Andere
Algemene Voorwaarden, tenzij wij hieraan ten opzichte van derden gebonden zijn, zijn nimmer toepasselijk. Ingeval deze voorwaarden
afwijken van inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever en/of bemiddelende tussenpersonen, zijn slechts deze voorwaarden
van toepassing ook indien in bedoelde voorwaarden anders zou zijn bepaald. Afwijkingen moeten schriftelijk door BMA-Techne BV worden
bevestigd.
Alle aanbiedingen van BMA-Techne BV hebben een geldigheidsduur van 2 maanden, tenzij anders aangegeven. De prijzen in
genoemde offertes zijn excl. BTW, tenzij anders aangegeven. Vermelding van de benodigde tijd voor uitvoering van de opdracht moet
worden beschouwd als bij benadering opgegeven.
De overeenkomst komt tot stand op het moment van schriftelijke vastlegging of, indien dit niet gebeurd, op het moment dat BMATechne BV de opdracht uitdrukkelijk heeft bevestigd. BMA-Techne BV kan alleen schriftelijk door daartoe bevoegden, opdrachtgever en/of
bemiddelende tussenpersonen en/of mede(project)contractanten, worden gebonden. Duurovereenkomsten voor interimprojecten,
programma- of projectbegeleiding gelden in beginsel voor de looptijd van het programma cq project. Deze contracten kunnen eventueel na
6 maanden schriftelijk worden opgezegd, met een opzegtermijn van 3 maanden. BMA-Techne BV kan vooraf zekerheid verlangen. BMATechne BV is gerechtigd derden in te schakelen ter uitvoering van de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeenkomen.
BMA-Techne BV zal zich inspannen de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed
vakmanschap, uit te voeren. BMA-Techne BV bepaalt dan ook, in goed overleg met de opdrachtgever, de wijze waarop en door welke
perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd. Hierbij heeft BMA-Techne BV het recht om de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden
aan of te laten verrichten door derden, en de totale kosten, met een gebruikelijke opslag, daarvan door te berekenen aan de wederpartij,
dit alles slechts tenzij de aard van de opdracht zich daar tegen verzet. BMA-Techne BV is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van
het beoogde resultaat. De te verrichten werkzaamheden worden in onderling overleg met de opdrachtgever geregeld en ten opzichte van
de wederpartij verantwoord. De termijnen waarbinnen BMA-Techne BV werkzaamheden moet hebben afgerond, zijn niet fataal. Indien
BMA-Techne BV werkzaamheden kennelijk niet tijdig afrondt, dient de wederpartij BMA-Techne BV daarvan schriftelijk op de hoogte te
stellen en een, in overleg met BMA-Techne BV te bepalen, redelijke termijn te gunnen waarbinnen BMA-Techne BV alsnog de
werkzaamheden kan afronden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BMA-Techne BV aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig te verstrekken. Indien dit niet geschiedt dan heeft BMA-Techne BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de overeengekomen tarieven aan de opdrachtgever in rekening te
brengen.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten
werkzaamheden drastisch te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig
aanpassen.
De financiële vergoeding is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Naast deze vergoeding voor de
inspanningsverplichting kan een resultaat afhankelijke beloning worden overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen
wordt het aan BMA-Techne BV toekomende honorarium berekend aan de hand van de bestede tijd op basis van een uurtarief, dat
afhankelijk is van de aard van de te verrichten werkzaamheden (en het functieniveau van de betreffende medewerker en/of inhuurkracht),
een en ander zoals bij BMA-Techne BV gebruikelijk is. Ook reisuren worden op deze basis in rekening gebracht, onverminderd het recht
om de reiskosten tegen een gebruikelijk tarief per kilometer in rekening te brengen. De BTW wordt steeds separaat opgevoerd. Honorering
van projecten geschiedt op basis van een offerte waarin de werkzaamheden, en de daarmee samenhangende kosten staan beschreven.
Opdrachtgever en/of bemiddelende tussenpersoon en/of (project)contractant dient de betaling van de declaratie/factuur zonder aftrek,
korting of verrekening te verrichten uiterlijk binnen 30 dagen na factuur/declaratie datum op de bankrekening van BMA-Techne BV, tenzij
een afwijkende betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen. Na verloop van deze vervaldatum wordt een renteopslag van 2½ % boven
de wettelijke rente per (of pro rato van) een maand berekend. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige
wederpartij. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het totaal verschuldigde met een minimum van € 250,-. Rente
en vorderingskosten worden primair verrekend.
Indien door de aansprakelijkheidsassuradeuren van BMA-Techne BV een schadevergoedingsplicht is erkend, is onze
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Verder is de aansprakelijkheid van BMA-Techne
BV beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft. Bij opdrachten en projecten die langer dan drie maanden in beslag nemen wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot
het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte. BMA-Techne BV is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 5
werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan BMA-Techne BV. Indien een klacht
gegrond is zullen wij nader overeen te komen herstel werkzaamheden verrichten. Dit zal niet plaatsvinden indien het verrichten van deze
werkzaamheden voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te
worden gemaakt. Klachten geven de opdrachtgever niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten. Indien het alsnog
verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal BMA-Techne BV slechts aansprakelijk zijn binnen
de grenzen van artikel 8.
In geval van overmacht kunnen wij onze verplichtingen opschorten of onze overeenkomst ontbinden. Onder overmacht vallen ook
ziekte en stakingen, waardoor BMA-Techne BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tijdens overmacht worden de
verplichtingen opgeschort. Mocht deze situatie zich voor langer dan 2 maanden voor doen dan zijn partijen bevoegd de overeenkomst te
ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schade vergoeding bestaat. Onder overmacht wordt ook verstaan intrekking of
verlaging van verstrekte kredietlimieten.
Partijen verplichten zich over en weer tot strikte geheimhouding en gebruik ten eigen behoeve van alle betreffende stukken en/of
uitgewisselde kennis. Alle intellectuele eigendomsrechten worden door BMA-Techne BV uitdrukkelijk voorbehouden.
Bij de aanvaarding en uitvoering van de opdracht geldt de ALGEMENE MODELOVEREENKOMST | GEEN WERKGEVERSGEZAG
opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06-2 | 29 – 02 – 2016, .
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/vbm_geen_werkgeversgezag_dv10121z4ed.pdf.
Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van onze vestigingsplaats, tenzij door BMA-Techne BV anders wordt
verkozen. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder deze algemene leveringsvoorwaarden van BMATechne BV. Daar waar deze in
tegenspraak zijn met de ARVODI-voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.
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