ALGEMENE VOORWAARDEN PROMOTOR HOLDING B.V.

Artikel 1
ALGEMEEN
1.1. Promotor Holding B.V. is een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
gevestigd
te
Hooge Zwaluwe.
1.2.

1.3.

In algemene voorwaarden wordt
verstaan onder: Opdrachtgever: de
partij die opdracht geeft. Opdrachtnemer: Promotor Holding B.V. Alle
opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door
Promotor Holding B.V.
Deze algemene voorwaarden zijn
van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever

Artikel 2
DE OVEREENKOMST
2.1. De overeenkomst komt tot stand op
het moment dat de opdrachtnemer
de opdracht heeft aanvaard of wanneer de opdrachtnemer is aangevangen met de opdracht.
2.2.

De overeenkomst wordt aangegaan
voor onbepaalde tijd, tenzij uit de
inhoud, aard of strekking van de
verleende opdracht voortvloeit dat
deze voor een bepaalde tijd voor de
duur van een bepaald project is
aangegaan.

2.3.

Opdrachtgever en opdrachtnemer
kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen met inachtneming
van de overeengekomen opzeggingstermijn.

2.4.

Opdrachtgever is bij een opzegging
zonder inachtneming van de opzeggingstermijn schadeplichtig jegens
opdrachtnemer. De schadevergoeding is gelijk aan het verschuldigde
honorarium inclusief omzetbelasting, welke gefactureerd zou zijn
geweest over de gehele periode van
de opzeggingstermijn.

2.5.

Gehele of gedeeltelijke tussentijdse
ontbinding van de overeenkomst
door opdrachtnemer is mogelijk, indien de opdrachtgever in strijd handelt met in de overeenkomst neer-

gelegde afspraken, alsmede in geval van faillissement, of surseance
van betaling en lijdt tot een recht
voor opdrachtnemer tot een ontbindingsvergoeding gelijk aan het verschuldigde honorarium inclusief
omzetbelasting, welke gefactureerd
zou zijn geweest over de gehele periode van de opzeggingstermijn.
2.6.

De ontbinding dient per aangetekende brief te geschieden.

2.7.

Opdrachtnemer bepaalt de wijze
waarop en door welke pers(o)n(en)
de verleende opdracht uitgevoerd
wordt.

Artikel 3
HONORARIUM
3.1. Het honorarium van opdrachtnemer
is niet afhankelijk van de uitkomst
van de verleende opdracht, tenzij
partijen anders zijn overeengekomen.
3.2.

Het honorarium van opdrachtnemer,
zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand
aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtnemer kan zijn
werkzaamheden tevens door middel
van voorschot(ten) in rekening
brengen en voorafgaand aan de
werkzaamheden betalingen verlangen. De in rekening gebrachte voorschotten worden in mindering gebracht op de volgende of op de
einddeclaratie. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer
verschuldigde bedragen wordt - indien van toepassing - de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

3.3.

In geval van liquidatie, faillissement
of surséance van betaling van opdrachtgever zullen de verplichtingen
van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 4
AANSPRAKELIJKHEID
4.1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten
en daarbij de zorgvuldigheid in acht
nemen die in redelijkheid kan wor-
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den verwacht. De opdracht is een
inspanningsverbintenis op en geeft
derhalve geen garantie omtrent de
resultaten van de opdracht. Indien
een fout wordt gemaakt doordat de
opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt,
is opdrachtnemer voor de ontstane
schade niet aansprakelijk. Indien de
opdrachtgever aantoont dat hij
schade heeft geleden door een fout
van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is
de aansprakelijkheid beperkt tot het
bedrag dat in het desbetreffende
geval onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering
van
opdrachtnemer wordt uitbetaald met
inbegrip van het bedrag van het eigen risico.
4.2.

zodat opdrachtnemer de volgens
haar noodzakelijke informatie kan
inwinnen.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden
wegens schade die veroorzaakt is
doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige
informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade
geen verband houdt met verwijtbaar
handelen of nalaten zijnerzijds, dan
wel veroorzaakt is door opzet of
grove schuld van opdrachtnemer.

Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen vorderingen van
derden, die stellen schade te hebben geleden door- of verband houdende met door de opdrachtnemer
ten behoeve van de opdrachtgever
verrichte werkzaamheden.

5.4.

Betaling van de verschuldigde vergoeding dient, zonder opschorting
of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle
(buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering
van declaraties -met een minimum
van 15% over het te incasseren bedrag- komen voor rekening van de
opdrachtgever. De gerechtelijke
kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen
integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in
overwegende mate) in het ongelijk
wordt gesteld.

Artikel 6
RETENTIERECHT
6.1. Opdrachtgever en opdrachtnemer
komen uitdrukkelijk overeen dat opdrachtnemer bevoegd is afgifte van
zaken op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichting tot
vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten,
alsmede aan zijn verplichting tot
vergoeding van schade aan opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden
heeft voldaan, danwel daarvoor een
in het bancair verkeer genoegzaam
geachte zekerheid, bijvoorbeeld een
onherroepelijke bankgarantie heeft
gesteld.

Artikel 5
VERPLICHTINGEN VAN DE
OPDRACHTGEVER
5.1. Indien de opdrachtgever een derde
van de inhoud van de door de opdrachtnemer ten behoeve van hem
verrichte werkzaamheden kennis
laat nemen, dient de opdrachtgever
de derde er op te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene
voorwaarden ook door deze derde
worden aanvaard.
5.2.

5.3.

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn
oordeel nodig heeft voor het correct
uitvoeren van de verleende opdracht, ter beschikking te stellen
resp. haar medewerking te verlenen

6.2.
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Onder de zaken genoemd in lid 1
worden in ieder geval begrepen
boeken, bescheiden, stukken, administratieve gegevens en andere

ALGEMENE VOORWAARDEN PROMOTOR HOLDING B.V.

gegevens(dragers) welke tot stand
zijn gebracht ten aanzien van het
uitvoeren van de opdracht.
Artikel 7
INSCHAKELING VAN DERDEN
7.1. De keuze van de door opdrachtnemer in te schakelen derde zal, waar
mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met
de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze
derde, behoudens opzet of grove
schuld van de opdrachtnemer.
7.2.

9.2.

te behandelen. De opdrachtnemer
is niet aansprakelijk voor schending
van de geheimhouding door de personen in zijn dienst, indien de opdrachtnemer aannemelijk kan maken dat deze schending niet door
hem verhinderd had kunnen worden.
Opdrachtgever verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke
in redelijkheid hebben te gelden als
vertrouwelijk en geheim, als zodanig
te behandelen.

Artikel 10
INTELECTUELE EIGENDOM
10.1. De rechten met betrekking tot alle
(geestes-)producten, die door opdrachtnemer in het kader van de
opdracht worden gebruikt – waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, programmatuur,
technieken e.d. - of die het resultaat
zijn van de door opdrachtnemer
krachtens de opdracht verrichte
werkzaamheden - waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d. - berusten uitsluitend bij opdrachtnemer, voor zover
die rechten niet (tevens) aan derden
toekomen.
10.2. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van opdrachtnemer niet bevoegd tot
openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in artikel 10.1 bedoelde
producten, noch tot gebruik daarvan
voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere
personen, dan waarvoor of voor wie
de betreffende producten bestemd
zijn. Dit verbod omvat tevens het
uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan
van voormelde handelingen.
10.3. In afwijking van het bepaalde in artikel 10.2 is opdrachtgever bevoegd
de in artikel 10.1 bedoelde producten aan een derde ter beschikking
te stellen, voor zover zulks vereist is
ter verkrijging van diens deskundig
oordeel over de door opdrachtne-

Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering
van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat de opdrachtnemer er vanuit en bevestigt
zij zonodig bij deze dat alle haar
gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 8
VERVALTERMIJN
8.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald,
vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens
opdrachtnemer in verband met het
verrichten van werkzaamheden
door opdrachtnemer in ieder geval
na één jaar na het moment waarop
opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het
bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
Artikel 9
VERTROUWELIJKHEID
9.1. Opdrachtnemer verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke
in redelijkheid hebben te gelden als
vertrouwelijk en geheim, als zodanig
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a

b

c

mer verrichte werkzaamheden en/of
de resultaten daarvan, danwel een
onderdeel daarvan, mits:
de terbeschikkingstelling geschiedt
in het kader van een tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bestaand geschil over de uitvoering
van bedoelde werkzaamheden dan
wel over de resultaten daarvan,
waaromtrent tussen partijen ondanks redelijk gevoerd overleg binnen redelijke tijd geen oplossing is
bereikt;
de derde lid is van een beroepsorganisatie die is ingesteld voor de
discipline waartoe de betreffende
werkzaamheden behoren en die als
zodanig door opdrachtnemer voldoende representatief wordt geacht;
Opdrachtgever tevoren opdrachtnemer informeert over de identiteit
van de in te schakelen derde, de
aard van de aan deze te verstrekken opdracht en aangeeft welke
producten hem ter beschikking zullen worden gesteld.

mer jegens opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare, niet voor matiging en verrekening vatbare boete
van € 5.000,-- per overtreding vermeerderd met € 500,-- per dag of
onderdeel daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het
recht van opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen
en/of tot het beëindiging van de
overeenkomst over te gaan.
Artikel 13
DIVERSE ONDERWERPEN
13.1. Op alle overeenkomsten tussen de
opdrachtgever en de opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Geschillen zullen uitsluitend worden
beslecht door de bevoegde rechter
in het Arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd. De opdrachtnemer heeft het recht om ook
de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te adieren.

Artikel 11
NON-CONCURRENTIE
11.1. Opdrachtgever verplicht zich om
gedurende de duur van de overeenkomst, alsmede gedurende een periode van twee jaar na het einde van
deze overeenkomst, geen directe of
indirecte contractuele relatie, hoe
ook genaamd, aan te (doen) gaan
met de door opdrachtnemer in het
kader van de onderhavige overeenkomst ingeschakelde hulppersonen
en/of derden, tenzij partijen anders
overeenkomen. Opdrachtgever garandeert dat de voormelde verplichting eveneens wordt nageleefd door
eventuele rechtspersonen waarmee
hij in een groep is verbonden

13.3 Deze algemene voorwaarden zijn in
de Nederlandse en de Engelse taal
gesteld; de Nederlandse tekst is bij
enig verschil van inhoud of strekking
bindend.

Artikel 12
BOETE
12.1. Bij overtreding door opdrachtnemer
van het bepaalde in de artikelen 9,
10 en 11 verbeurt de opdrachtne4/4

