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Toepasselijkheid / aard van de overeenkomst
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2.
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4.
5.

6.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten
door Peters Partner in Organizing (hierna: PPiO), gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 34321901. Door het sluiten van een overeenkomst met PPiO geeft de wederpartij aan akkoord te zijn met de
algemene voorwaarden.
Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de wederpartij van PPiO in strijd zijn met deze algemene
voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de wederpartij buiten toepassing.
Indien om welke reden dan ook 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.
Op alle overeenkomsten tussen PPiO en de wederpartij is het Nederlandse recht van toepassing.
Elke overeenkomst tussen PPiO en de wederpartij betreft een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 BW
e.v. De overeenkomst wordt aangegaan op de voorwaarde dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter
zake van (de uitvoering van) deze overeenkomst.
PPiO verricht de werkzaamheden geheel zelfstandig en voert deze naar eigen inzicht uit, en is gerechtigd de inhoud ervan
naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen, alsmede een derde in te schakelen als zij dit wenselijk acht. Inschakeling van
derden door PPiO geschiedt volledig voor haar rekening.

Artikel 1: Gegevensverstrekking door wederpartij (=opdrachtgever)
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PPiO 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
PPiO worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PPiO zijn
verstrekt, heeft PPiO 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. De uitvoeringstermijn vangt
niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan PPiO ter beschikking heeft gesteld. PPiO is niet aansprakelijk voor
schade, van welke aard ook, doordat PPiO is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige
gegevens.

Artikel 2: Aansprakelijkheid
1.

2.

3.

4.

5.

Indien PPiO aansprakelijk is/mocht zijn voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag
van de door de assuradeur van PPiO in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. In afwijking van het hiervoor
bepaalde, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het
over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (I) 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, (II) de eventuele redelijke
kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van PPiO aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan
PPiO toegerekend kunnen worden, (III) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden.
Indien PPiO de overeengekomen prestatie verricht op basis van onjuiste of onvolledige gegevens, die door de
opdrachtgever verstrekt zijn, dan wel indien PPiO de overeengekomen prestatie niet kan verrichten doordat de wederpartij
de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent , waaronder in ieder geval begrepen wordt de situatie dat de
opdrachtgever de vereiste en/of door PPiO opgevraagde gegevens niet of niet tijdig verstrekt dan wel onvolledige en/of
onjuiste gegevens verstrekt, of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de wederpartij in verzuim en is PPiO niet
aansprakelijk voor de door de wederpartij geleden en nog te lijden schade. De schade aan de zijde van PPiO wordt in
beginsel vastgesteld aan de hand van de door PPiO gehanteerde tarieven.
PPiO is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PPiO of haar ondergeschikten.
De wederpartij vrijwaart PPiO tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of
indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen PPiO en de wederpartij.
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Artikel 3: Overmacht
Indien en voor zover PPiO haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen
plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is zij gerechtigd de betreffende
overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de
verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door haar redelijk te oordelen termijn op te schorten.

Artikel 4: ontbinding overeenkomst; tussentijdse opzegging; opschorting
1.

2.

3.

PPiO is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de
opdrachtgever de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding
rechtvaardigt, dan wel indien na het sluiten van de overeenkomst PPiO ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of indien door de vertraging aan de zijde van de
opdrachtgever niet langer van PPiO kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen
condities zal nakomen. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van PPiO op de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar.
Als PPiO tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten
daardoor op enigerlei wijze ontstaan terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél verplicht is tot
schadeloosstelling of schadevergoeding van de (geleden en nog te lijden) schade van PPiO, daaronder begrepen de kosten,
daardoor direct en indirect ontstaan.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de
opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn
vermogen kan beschikken, staat het PPiO vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder
enige verplichting voor haar tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van PPiO op de
opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5: Betaling
1.

2.

Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van
surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen PPiO van de wederpartij te vorderen
heeft onmiddellijk opeisbaar.
PPiO is gerechtigd alle op geld waardeerbare vorderingen van de wederpartij op PPiO te compenseren met alle op geld
waardeerbare vorderingen op de wederpartij van PPiO, zonder dat de wederpartij gerechtigd is zijn/haar vorderingen op
PPiO te verrekenen met de aan PPiO verschuldigde bedragen.

Artikel 6: Annulering
In het geval de opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zijn hieraan de volgende kosten
voor opdrachtgever verbonden:
-

Indien de opdracht geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt na ondertekening van de offerte, doch niet later dan 7
kalenderdagen na door PPiO vermelde dagtekening van die offerte, is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd aan
PPiO ter grootte van 25% van het gehele offertebedrag inclusief btw;

-

Indien de opdracht geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt na 7 dagen na de door PPiO vermelde dagtekening van de
offerte, doch niet later dan 14 kalenderdagen na de door PPiO vermelde dagtekening van de offerte, is de
opdrachtgever een bedrag verschuldigd aan PPiO ter grootte van 50% van het gehele offertebedrag inclusief btw;

-

Indien de opdracht geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt na 14 dagen na de door PPiO vermelde dagtekening van
de offerte, dan wel indien de opdracht geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt tijdens de uitvoering van de opdracht,
is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd aan PPiO ter grootte van 100% van het gehele offertebedrag inclusief btw.

Het voorgaande geldt indien en voor zover PPiO niet uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeeft aan opdrachtgever.
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