
 
 
Algemene Voorwaarden 
 
1. Algemeen 

 

1.1 | In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities 
gehanteerd: 

  
Opdrachtnemer: Gemma Boon, als zelfstandig beroepsbeoefenaar 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 84988606 en 
als zodanig betaalde werkzaamheden in Opdracht van anderen verrichtend; 
  
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Gemma Boon 
een overeenkomst sluit;  
  
Opdracht: alle door Gemma Boon voor de Opdrachtgever uitgevoerde 
Opdrachten (inclusief aanvullende Opdrachten en vervolgopdrachten) en op 
daarmee verband houdende rechtsbetrekkingen. 
  
1.2 | Deze Algemene Voorwaarden (de ”AV”) zijn van toepassing op de 
Opdracht. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de 
Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij door Opdrachtnemer 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
  
1.3 | Eventuele afwijkingen op de AV zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk 
schriftelijk tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zijn overeengekomen. 
Als Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van de AV 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 de AV te verlangen. 
  
1.4 | De Opdracht kwalificeert als een overeenkomst van Opdracht in de zin 
van art. 6:400 BW e.v. Er wordt uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst in de 
zin van art. 7:610 BW beoogd en géén fictieve dienstbetrekking in de zin van 
art. 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en art. 1 en 5 van het 
Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking 
wordt beschouwd.  
 
1.5 | Opdrachtnemer is gerechtigd om ook voor andere Opdrachtgevers 
werkzaamheden te verrichten, mits dit een goede uitoefening van de Opdracht 
tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer niet in de weg staat. 
  
1.6 | De AV worden tevens bedongen ten behoeve van (rechts)personen die 
betrokken zijn bij de Opdracht, of voor wiens handelen of nalaten 
Opdrachtnemer aansprakelijk kan zijn. 
 
 
2. Uitvoering, termijnen en wijziging Opdracht 
  
2.1 |Opdrachtnemer spant zich in om de Opdracht naar beste vermogen te 
verrichten. Het staat daarbij Opdrachtnemer vrij om de Opdracht naar eigen 
inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever uit te voeren, met 
inachtneming van de redelijke instructies van de Opdrachtgever. 
  
2.2 | De uitvoering van de Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de 
Opdrachtgever. Derden kunnen aan de Opdracht of de verrichte 
werkzaamheden geen rechten ontlenen, behalve voor zover dit volgt uit de AV. 
  
2.3 | Is voor de voltooiing van bepaalde diensten of voor de levering van 
bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer 
een fatale termijn. 
  
2.4 | Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer 
altijd schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een 
redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de 
Opdracht. 

  
2.5 | Opdrachtnemer kan de uitvoering van de werkzaamheden opschorten tot 
het moment waarop Opdrachtnemer van de Opdrachtgever informatie heeft 
ontvangen die voor de uitvoering van de Opdracht van belang is. 
  
2.6 | Opdrachtnemer heeft het recht derden in te schakelen bij de verrichting 
van de Opdracht. Tenzij anders overeengekomen, zal de Opdrachtgever 
rechtstreeks met deze derden contracteren en is Opdrachtnemer niet 
aansprakelijk voor tekortkomingen of onrechtmatig handelen van deze derden. 
  
2.7 | Opdrachtnemer is gerechtigd de Opdracht in verschillende fasen uit te 
voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 
  
2.8 | Indien de Opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de 
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten 
totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase 
schriftelijk heeft goedgekeurd en aan zijn betalingsverplichtingen heeft 
voldaan. 
  
2.9 | Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht 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 
Opdracht overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Opdracht, al 
dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde 
instanties etcetera, wordt gewijzigd en de Opdracht daardoor in kwalitatief 
en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties 
hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. De 
Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Opdracht, 
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 
  
2.10 | Opdrachtnemer mag de Opdracht beëindigen, ook voordat deze is 
voltooid of als de Opdracht voor bepaalde tijd is aangegaan. De Opdracht 
eindigt ook als Opdrachtnemer overlijdt. De toepasselijkheid van artikel 7:409 
lid 2 BW wordt uitgesloten. 
  
2.11 | De Opdracht kan door Opdrachtgever uitsluitend worden opgezegd en 
niet worden ontbonden. Opdrachtnemer kan niet worden verplicht ontvangen 
bedragen terug te betalen, op welke grond dan ook. 
 
 
3. Intellectueel eigendom 
  
3.1 | Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen berusten alle rechten van 
intellectueel en industrieel eigendom of eventuele andere rechten in verband 
met of voortvloeiende uit de Opdracht bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer 
heeft het recht de door de uitvoering van Opdracht 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. 
  
3.2 | De Opdrachtgever dient de van Opdrachtnemer verkregen adviezen en 
andere werken en informatie alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn 
eigen bedrijf of organisatie. Het is niet toegestaan door Opdrachtnemer 
verstrekte adviezen en andere werken en informatie openbaar te maken, te 
verveelvoudigen of te verkopen of verspreiden in welke vorm dan ook, tenzij 
anders is overeengekomen. 
  
3.3 | De binnen of buiten het kader van de Opdracht door Opdrachtnemer 
gegenereerde, expliciet nieuwe creatieve concepten, producten, namen en 
andere creatieve vondsten, zijn en blijven intellectueel en industrieel eigendom 
van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient expliciet toestemming te verlenen 
voor het vruchtgebruik hiervan. Opdrachtnemer kan verlangen dat voor het 
eventueel vruchtgebruik van de hierboven geschetste creatieve vondsten een 
separate overeenkomst met Opdrachtnemer wordt overeengekomen. 
  
3.4 | Opdrachtnemer mag de naam van de Opdrachtgever, beeldmateriaal en 
omschrijving van de Opdracht plus eventuele resultaten door Opdrachtnemer 
gebruiken voor promotionele doeleinden ten behoeve van Opdrachtnemer. 
 
 
4. Honoraria en betaling 
  
4.1 | Tenzij met de Opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen, 
wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de 
Opdracht geldende uurtarief. Als een vaste prijs is afgesproken, behoudt 
Opdrachtnemer zich het recht voor om werkzaamheden die buiten de 
Opdrachtomschrijving vallen boven op die vaste prijs in rekening te brengen 
tegen het geldende uurtarief. 
  
4.2 | Alle overeengekomen bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders 
overeengekomen. Opdrachtnemer heeft het recht om het overeengekomen 
uurtarief jaarlijks aan te passen. 
  



4.3 | Opdrachtnemer kan van Opdrachtgever een voorschot verlangen. Een 
voorschot wordt, tenzij anders overeengekomen, bij het einde van de 
Opdracht verrekend met de laatste openstaande factuur of facturen. 
  
4.4 | Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij met 
Opdrachtgever anders is overeengekomen. Dit betreft een fatale termijn. 
  
4.5 | De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van 
het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. 
  
4.6 | Als de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een 
factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De 
Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente en de volledige kosten voor 
buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso verschuldigd. Opdrachtnemer 
behoudt zich het recht voor de door Opdrachtgever betaalde bedragen eerst 
te laten strekken tot betaling van de incassokosten, dan de opeisbare 
wettelijke handelsrente en dan het openstaande factuurbedrag. 
  
4.7 | Als een factuur of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt 
voldaan, kan Opdrachtnemer de werkzaamheden opschorten nadat de 
Opdrachtgever van het voornemen daartoe op de hoogte is gesteld. 
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van 
deze opschorting. 
 
 
5. Aansprakelijkheid 
  
5.1 | Opdrachtnemer heeft een beroepsaansprakelijkheids- verzekering. Zijn 
aansprakelijkheid, inclusief eventuele aansprakelijkheid voor ingeschakelde 
derden, is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van 
zijn verzekeraar, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat 
krachtens die verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval van 
toepassing is. 
  
5.2 | Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van 
Opdrachtnemer plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot directe 
schade en tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de 
Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft in de twaalf maanden 
voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met 
een maximum van tienduizend euro. Onder directe schade wordt uitsluitend 
verstaan: a) de redelijke en aantoonbare kosten ter voorkoming of beperking 
van schade; b) de redelijke en aantoonbare kosten ter vaststelling van schade 
en aansprakelijkheid, behoudens in het geval van een 
proceskostenveroordeling, in welk geval die veroordeling geldt; en c) 
zaakschade. 
  
5.3 | Opdrachtnemer is –ongeacht de rechtsgrond van de vordering– niet 
aansprakelijk voor schade die een gevolg is van, of die in verband staat met, 
eventuele fouten, omissies of tekortkomingen van door hem ingeschakelde 
derden of anderszins door derden verrichte diensten of geleverde zaken. 
  
5.4 | De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden 
die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een Opdracht; 
deze vrijwaring omvat tevens kosten van juridische bijstand. 
  
5.5 | Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer zal tevens worden 
begrepen het niet of niet volledig kunnen verrichten van de werkzaamheden 
als gevolg van een ongeval of ziekte van de kant van Opdrachtnemer met 
inbegrip van ziekte van directe familieleden. 
  
5.6 | Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door 
onveilige elektronische communicatie, virussen (in welke vorm dan ook), 
spamfilters, virusscanners etc. 
  
5.7 | Een aanspraak op Opdrachtnemer vervalt als de Opdrachtgever niet zo 
spoedig mogelijk en uiterlijk binnen één (1) maand nadat hij bekend raakte (of 
redelijkerwijs bekend kon zijn) met de schadeveroorzakende gebeurtenis 
Opdrachtnemer daar schriftelijk van in kennis heeft gesteld. Een 
rechtsvordering tot schadevergoeding verjaart in ieder geval als de 
Opdrachtgever niet binnen zes maanden na dat moment in rechte geen 
vordering tegen Opdrachtnemer instelt. 
 
 
 
 
 
6. Diversen 
  
6.1 | Opdrachtnemer heeft het recht om dossiers en alle zich daarin 
bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de Opdrachtgever 
zonder verdere aankondiging te verwijderen en te vernietigen, indien vijf jaar 
of meer verstreken zijn nadat Opdrachtnemer een Opdracht voor de 
Opdrachtgever heeft uitgevoerd. 
  

6.2 | De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer is 
uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. 
  
6.3 | Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien en die partijen 
niet samen in der minnen kunnen oplossen, zullen uitsluitend worden beslist 
door de bevoegde rechter te Den Haag. 
  
6.4 | Opdrachtnemer is gerechtigd de AV te wijzigen of aan te vullen. Een 
wijziging en/of aanvulling van de AV is bindend voor de Opdrachtgever, maar 
niet eerder dan vanaf twee weken nadat de Opdrachtgever schriftelijk van de 
wijziging of aanvulling van de AV op de hoogte is gesteld. 
  
6.5 | Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden vernietigbaar of nietig 
blijkt, treedt daarvoor in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk 
beantwoordt aan de strekking van genoemde bepaling. Partijen treden, indien 
nodig en op verzoek van Opdrachtnemer, in onderling overleg over de inhoud 
van de nieuwe bepaling. De overige bepalingen van deze Algemene 
Voorwaarden behouden zoveel mogelijk onverminderd hun geldigheid. 
  
  
Gemma Boon 
Enschede, december 2021 
 


