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ALGEMENE  VOORWAARDEN van EQUIMIRA VOF, gevestigd en kantoorhoudende te Amstelveen, zoals 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, dd. 16-08-2013, onder nummer 57417326. 

 

 

Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

- opdrachtgever(s): iedere natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon met wie Equimira VOF een overeenkomst 

sluit. 

- opdrachtnemer: Equimira VOF. 

- rechterlijke toetsing: iedere rechtsvordering uit hoofde van het bepaalde bij de artt. 6:233 t/m 247 van het 

Burgerlijk Wetboek. 

- risico’s: verzekerbare, onzekere gebeurtenissen. 

- overmacht: elke van buiten komende oorzaak, die in redelijkheid niet voor rekening en/of risico van Equimira 

VOF behoort te komen, daaronder begrepen niet-nakoming door Equimira VOF ingeschakelde derden, 

werkstakingen of –onderbrekingen, maatregelen van overheidswege, die de (tijdige) uitvoering van de 

overeenkomst voor Equimira VOF bemoeilijkt, of onmogelijk maken. 

 

1. Algemeen 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en worden geacht deel uit te maken van alle overeenkomsten 

waarbij Equimira VOF partij is. Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage op het kantoor van Equimira VOF 

en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. 

1.2. Iedere overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde, dat Equimira VOF van voldoende 

kredietwaardigheid van de opdrachtgever(s) moet zijn gebleken, zulks uitsluitend ter Equimira VOF’s beoordeling. 

1.3. Van het bepaalde bij deze voorwaarden kan slechts bij geschrift worden afgeweken. 

 

2. Rechterlijke toetsing  

2.1. Indien door de opdrachtgever(s) rechterlijke toetsing van deze voorwaarden of van één of meer bedingen daaruit 

wordt gevraagd, ontslaat dit de opdrachtgever(s) van geen enkele verplichting onder de met Equimira VOF 

gesloten overeenkomst, noch geeft hem dit enig recht, zijn verplichtingen jegens Equimira VOF op te schorten. 

2.2. Indien toetsing als in het vorige lid bedoeld leidt tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van enig in deze 

voorwaarden vervat beding, zullen overeenkomsten, die hierdoor getroffen worden, met inachtneming van de 

desbetreffende rechterlijke uitspraak worden afgewikkeld binnen twee maanden nadat deze uitspraak in kracht 

van gewijsde is gegaan. 

 

3. Prijsopgaven (offertes) 

3.1. Mondelinge en schriftelijke prijsopgaven (offertes) zijn steeds vrijblijvend. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, 

zijn tarieven gesteld per uur. Schriftelijke prijsopgaven (offertes) staan slechts gedurende de daarbij vermelde 

termijn open voor Equimira VOF verbindende acceptatie. In voorkomende gevallen is Equimira VOF gerechtigd 

aan de opdrachtgever(s) een voorschotnota te zenden. Slechts wanneer de voorschotnota integraal is voldaan, is 

Equimira VOF gehouden tot het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden. 

3.2. In door Equimira VOF opgegeven tarieven zijn omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege slechts 

begrepen, indien dit uitdrukkelijk is vermeld. Niettemin is Equimira VOF bevoegd, alle op de overeenkomst 

betrekking hebbende heffingen (daaronder ook begrepen naheffingen) van overheidswege, aan de 

opdrachtgever(s) door te berekenen. 
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4. Wijziging van omstandigheden 

4.1. Indien een overeenkomst door omstandigheden, die niet voor rekening en/of risico van Equimira VOF behoren te 

komen, wordt nagekomen langer dan drie maanden na acceptatie van de prijsopgaven (offertes), dan wel bij 

gebreke van dien, na het sluiten van die overeenkomst, is Equimira VOF bevoegd, inmiddels opgetreden 

tariefwijzigingen (en emolumenten) naar rato aan de opdrachtgever(s) door te berekenen. 

4.2. De in het vorig lid bedoelde bevoegdheid bestaat eveneens, indien de overeenkomst op de overeengekomen 

einddatum door omstandigheden, die niet voor rekening en/of risico van Equimira VOF behoren te komen, door 

Equimira VOF niet of niet geheel is nagekomen en wel voor het alsdan nog restende gedeelte. 

 

5. Annulering 

5.1. Bij annulering van een overeenkomst is/zijn de opdrachtgever(s) Equimira VOF vergoeding verschuldigd van de 

reeds door Equimira VOF terzake van de uitvoering gemaakte werkelijke kosten, waaronder die van door 

Equimira VOF terzake verschuldigd geworden lonen en sociale lasten, alsmede een annuleringsvergoeding tot een 

bedrag van 1/3 van de overeengekomen (totaal)vergoeding.  

5.2. Indien Equimira VOF voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders voor, of 

ten behoeve van een derde kan worden benut, is de opdrachtgever(s) gehouden tot vergoeding van 50% van het 

honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst. 

5.3. Bij annulering vrijwaart de opdrachtgever(s) Equimira VOF van alle aanspraken van derden, welke een gevolg zijn 

van die annulering. 

5.4. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Equimira VOF, nakoming van de overeenkomst, dan wel 

schadevergoeding wegens toerekenbare niet-nakoming te vorderen. 

 

6. Verzekering 

6.1. De opdrachtgever(s) is gehouden die risico’s, die krachtens wettelijk voorschrift, de overeenkomst, deze 

voorwaarden, algemeen gebruik of naar verkeersopvatting voor zijn rekening of risico behoren te komen, 

behoorlijk te verzekeren en verzekerd te houden.  

 

7. Werk door derden 

7.1. Indien Equimira VOF voor de uitvoering van de overeenkomst, gebruik maakt van zaken en/of diensten, geleverd 

door derden, zal de aansprakelijkheid van Equimira VOF voor (gebreken van) deze zaken en/of diensten beperkt 

zijn tot het bedrag, dat Equimira VOF krachtens de overeenkomst met de derde, dan wel - ingeval van geschil 

daarover - krachtens vaststellingsovereenkomst of rechterlijke gewijsde, op de derde kunnen verhalen.  

7.2. De vordering van de opdrachtgever(s) terzake van schade als hiervoor bedoeld, zal niet eerder opeisbaar zijn dan 

een maand nadat een vaststellingsovereenkomst terzake zal zijn gesloten, dan wel een rechterlijke uitspraak 

terzake in kracht van gewijsde zal zijn gegaan. 

 

8. Overmacht 

8.1. Ingeval van verhindering door overmacht, zal Equimira VOF niet kunnen worden genoodzaakt, de overeenkomst 

na te komen. 

8.2. Indien de verhindering door overmacht drie maanden heeft geduurd, of indien vaststaat, dat deze langer dan drie 

maanden zal duren, kan ieder der partijen de overeenkomst door enkele aangetekende schriftelijke kennisgeving 

doen eindigen, zulks onder de gehoudenheid van de opdrachtgever(s), door Equimira VOF reeds verrichte 

diensten een vergoeding naar rato te voldoen. 

8.3. Indien Equimira VOF bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, 

is Equimira VOF bevoegd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever(s) gehouden 

deze factuur te voldoen. 
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9. Betaling 

9.1. Betaling van een factuur van Equimira VOF in gedeelten is de opdrachtgever(s) slechts toegestaan, indien dit 

uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. In dit geval zendt Equimira VOF voor iedere deelbetaling een 

afzonderlijke factuur. 

9.2. Ieder aan de opdrachtgever(s) gefactureerd bedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum integraal aan 

Equimira VOF te zijn voldaan, in de valuta waarin de factuur is gesteld. In geval een opdracht wordt verstrekt 

door meer dan één (rechts)persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van 

de opdracht aan Equimira VOF verschuldigd zijn. 

9.3. Betaling dient te geschieden zonder enige korting of compensatie/verrekening, tenzij anders schriftelijk is 

overeengekomen. 

9.4. Bij gebreke van algehele voldoening aan het in de vorige leden bepaalde is Equimira VOF gerechtigd, de 

opdrachtgever(s) een rente in rekening te brengen van 2% per maand of gedeelte daarvan over het openstaande 

bedrag, te rekenen vanaf de factuurdatum, alsmede de door Equimira VOF gemaakte buitengerechtelijke 

incassokosten, met een minimum van 15% van het openstaande bedrag.  

9.5. Indien Equimira VOF voor het incasso van een vordering gebruik maakt van de diensten van derden, zal de 

opdrachtgever(s) Equimira VOF, naast de vergoedingen als bepaald in het vorig lid van dit artikel, vergoeding 

verschuldigd zijn van alle door Equimira VOF aan deze derden terzake te betalen kosten. 

 

10. Verzuim 

10.1. De opdrachtgever(s) zal worden geacht in gebreke te zijn indien geen integrale voldoening van de factuur heeft 

plaatsgevonden binnen de gestelde betalingstermijn, dan wel indien hij na aanmaning bij aangetekend schrijven of 

deurwaardersexploit, niet binnen 14 dagen na verzending c.q. betekening van de aanmaning aan zijn 

desbetreffende verplichtingen heeft voldaan. 

10.2. Zodra de opdrachtgever(s) jegens Equimira VOF in gebreke is, worden alle overeengekomen termijnbedragen 

opeisbaar. 

10.3. Zodra de opdrachtgever(s) in gebreke is met de voldoening van enige verplichting jegens Equimira VOF, 

krachtens wettelijk voorschrift, de overeenkomst, deze voorwaarden, algemeen gebruik of naar verkeersopvatting 

op hem rustend, is Equimira VOF gerechtigd haar verplichtingen  jegens de opdrachtgever(s) op te schorten, 

totdat de opdrachtgever(s) aan alle verplichtingen jegens Equimira VOF zal hebben voldaan, zulks met inbegrip 

van de in het vorig lid bedoelde termijnbedragen en van de in artikel 9, de leden 4 en 5, bedoelde rente en kosten, 

dan wel genoegzaam zekerheid zal hebben gesteld voor de nakoming van deze verplichtingen. 

10.4. Indien de opdrachtgever(s) gedurende 30 dagen in gebreke is gebleven met de voldoening van enige verplichting 

jegens Equimira VOF, is Equimira VOF gerechtigd, alle overeenkomsten met de opdrachtgever(s) door enkele 

schriftelijke kennisgeving te beëindigen, zulks onverminderd het recht van Equimira VOF, betaling te vorderen 

van de reeds verrichte werkzaamheden/diensten, alsmede vergoeding van schade wegens toerekenbare niet-

nakoming voor het overige. 

10.5. De overeenkomst zal aanstonds, door enkele kennisgeving van Equimira VOF en zonder rechterlijke tussenkomst 

ontbonden zijn en al hetgeen Equimira VOF uit hoofde van de overeenkomst te vorderen heeft zal aanstonds 

opeisbaar zijn, indien de opdrachtgever(s) overlijdt, in liquidatie treedt, surséance van betaling aanvraagt, in staat 

van faillissement wordt verklaard, wordt toegelaten tot de (wettelijke) schuldsanering, onder curatele of bewind 

wordt gesteld of indien beslag wordt gelegd op enig deel van zijn vermogen. 

 

11. Intellectuele eigendom 

11.1. Ten aanzien van door Equimira VOF vervaardigde en/of verstrekte informatie behoudt Equimira VOF zich alle 

intellectuele eigendomsrechten voor. 
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11.2. Ten aanzien van door Equimira VOF verstrekte schriftelijke adviezen in de ruimste zin des woords, behoudt zij 

zich het auteursrecht voor. Het is de opdrachtgever(s) niet toegestaan, deze documentatie tegen vergoeding, of om 

niet, ter beschikking te stellen aan derden. 

11.3. De opdrachtgever(s) vrijwaart Equimira VOF van aanspraken van derden wegens gestelde inbreuk op eigendoms-, 

octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten, in verband met de uitvoering van de overeenkomst. 

 

12. Aansprakelijkheid en geheimhouding 

12.1. Alle werkzaamheden die door Equimira VOF worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen 

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een 

inspanningsverbintenis aan Equimira VOF’s zijde, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is bepaald. Door 

Equimira VOF verstrekte adviezen zijn zorgvuldig overwogen, doch Equimira VOF kan geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. 

12.2. Voor vertragings-, bedrijfs- en vervolgschade, uit welken hoofde ook door de opdrachtgever(s) geleden, is 

Equimira VOF niet aansprakelijk. 

12.3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Equimira VOF jegens de opdrachtgever(s) beperkt tot het opheffen van 

geconstateerde gebreken c.q. dan wel verrichten van de overeengekomen diensten, maximaal ter waarde van het 

aan de opdrachtgever(s) terzake in rekening gebrachte factuurbedrag.  

12.4. Equimira VOF beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met verzekerde som van maximaal € 

1.000.000,00 

12.5. Equimira VOF is bevoegd een opdracht (of een deel daarvan) (mede) door een derde te laten uitvoeren. 

12.6. Equimira VOF zal alle door de opdrachtgever(s) beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. 

Equimira VOF zal zijn medewerkers en/of in te schakelen derden tot geheimhouding verplichten. 

12.7. Equimira VOF is niet aansprakelijk voor beschadiging, of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de 

overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers in de ruimste zin des woords. 

Equimira VOF is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van 

informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen. 

12.8. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of factuurbedrag, dienen schriftelijk binnen 30 dagen 

na verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever(s) reclameert, dan wel binnen 30 

dagen na ontdekking van de tekortkoming/gebrek, indien de opdrachtgever(s) aantoont dat hij de 

tekortkoming/het gebrek redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken, aan Equimira VOF kenbaar te worden 

gemaakt.  

 

13. Interpretatie/uitleg voorwaarden 

13.1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de overeenkomst tussen Equimira VOF en de opdrachtgever(s), 

alsmede deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 

 

14. Toepasselijk recht/Geschillen 

14.1. Op alle overeenkomsten tussen Equimira VOF en de opdrachtgever(s) is Nederlands recht van toepassing. 

14.2. Alle geschillen terzake van met Equimira VOF gesloten overeenkomsten en/of uitvoering daarvan, welke 

krachtens de regels van absolute competentie door de rechtbank dienen te worden berecht, zullen bij uitsluiting 

worden berecht door de rechtbank te Amsterdam. 
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