Algemene Voorwaarden
Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert EVOCO de volgende algemene
leveringsvoorwaarden:

Artikel 1. Begripsbepalingen
1.1. EVOCO is eigendom van E.M.A. Vos, kantoorhoudend te Utrecht, ingeschreven bij de KvK onder
nummer: 30250949 sinds 1 januari 2009.
1.2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– opdrachtnemer: EVOCO
– opdrachtgever: de wederpartij van EVOCO
1.3. De overeenkomst: de overeenkomst tot opdracht waarbij de opdrachtnemer zich jegens de
opdrachtgever verbindt door deze opgedragen werkzaamheden te verrichten onder toepassing van de
regeling. De overeenkomst en de regeling vormen samen een geheel.
1.4. De regeling: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is deze regeling van toepassing op alle offertes van en
opdrachten aan de opdrachtnemer met betrekking tot het verrichten van dienstverlening door
(medewerkers van) opdrachtnemer.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend.
3.2. Offertes en daaraan verbonden voorwaarden hebben een geldigheidsduur van twee maanden na
aanbiedingsdatum.
3.3. Iedere nieuwe offerte dan wel daaraan verbonden voorwaarden treedt in de plaats van eventueel
daaraan voorafgaande offertes.
3.4. Offertes worden geacht te zijn gebaseerd op alsdan beschikbare gegevens die door de opdrachtgever
zijn verstrekt.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1. 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. Indien de voor
de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt,
heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in
rekening te brengen.
4.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat opdrachtnemer is
uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.
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Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in
onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip
van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo
spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties
heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 6. Geheimhouding
6.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk
als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
6.2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern
gerefereerd worden.
6.3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden
is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken, en opdrachtnemer zich terzake niet kan beroepen op een wettelijk danwel door de bevoegde
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot
schadevergoeding over schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de
overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 7. Intellectuele eigendom
Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis
voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van
derden wordt gebracht.

Artikel 8. Tarieven
8.1 De door opdrachtnemer gehanteerde tarieven zijn in Euro’s en exclusief BTW.
8.2 Opdrachtnemer heeft het recht de prijzen en tarieven te verhogen wegens factoren die buiten
de invloedssfeer liggen van opdrachtnemer, die zijn ontstaan na offrering dan wel na totstandkoming van
de overeenkomst. Opdrachtgever is gehouden de verhoogde prijs te voldoen en niet gerechtigd de
overeenkomst in verband met de prijsverhoging op te zeggen indien de prijsverhoging minder dan 10%
bedraagt.

Artikel 9. Facturering en betaling
9.1 Tenzij anders overeengekomen, dient de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder
enig beroep op verrekening, aan opdrachtnemer tegen behoorlijk bewijs van kwijting te voldoen.
9.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, in
verzuim. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die opdrachtnemer zal maken wegens
niet nakoming van de betalingsverplichting komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke
incassokosten bedragen tenminste 15 % van de hoofdsom.
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Artikel 10. Aansprakelijkheid
Indien en voor zover opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
10.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, voortkomend uit de
werkzaamheden en advisering van opdrachtnemer groter dan het totale bedrag van de opdracht.
·Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht van de opdrachtgever.
10.2. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de door derden aangeleverde informatie.
10.3. De opdrachtgever is vrij om het advies van opdrachtnemer op te volgen, gedeeltelijk op te volgen
dan wel niet op te volgen. Ook kan de opdrachtgever een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.
Een afwijkend deskundigenoordeel geeft geen reden tot wijziging van de overeengekomen afspraken
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
10.4. Het overnemen, niet overnemen of het gedeeltelijk overnemen van het advies van opdrachtnemer
ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting om de afgesproken prijs te betalen voor het geleverde
advies.
10.5. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een
langere looptijd van zes maanden de aansprakelijkheid van opdrachtnemer verder beperkt tot het over de
laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
10.6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer – of haar ondergeschikten.
10.7. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
10.8. 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.
10.9. Onder directe schade wordt in ieder geval niet begrepen schade die voortvloeit uit het niet tijdig
voldoen aan de voorwaarden die de Wet Verbetering Poortwachter stelt, waardoor opdrachtgever
gehouden is salaris door te betalen voor een werknemer, terwijl bij het wel voldoen aan de voorwaarden
van de Wet Verbetering Poortwachter aan de werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan wel
een andere uitkering zou worden uitgekeerd.
10.10 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 11. Overmacht
11.1. 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 opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar
verplichtingen na te komen.
11.2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
11.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode
waarin door overmacht nakoming van de verplichting door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt
dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval
een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
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11.4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds
uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde
c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is de Nederlandse Wetgeving van
toepassing.

Artikel 13. Wijziging van de voorwaarden
Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in
werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Opdrachtnemer zal de gewijzigde
voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is
medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is
medegedeeld.

Artikel 14. Toevoeging n.a.v. invoering AVG
Op Evoco berust een inspanningsverplichting, zoals die van haar na alle redelijkheid verwacht mag
worden voor de door haar geaccepteerde werkzaamheden en Diensten.
Evoco zal de grootste zorgvuldigheid in acht nemen met betrekking tot de aan haar ter beschikking
gestelde informatie. Deze zullen enkel en alleen worden gebruikt voor Diensten te verrichten door Evoco
Na volledige afwikkeling van de opgedragen werkzaamheden zal Evoco de onderliggende stukken
gedurende minimaal twee jaar bewaren en inzichtelijk houden na het beëindigen van de opdracht of
relatie, volgens geldende bewaartermijnen.
Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle daaruit
voortvloeiende verplichtingen.

Utrecht, mei 2018
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