Algemene Voorwaarden JV Investment Ideas B.V.
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
‘Opdrachtnemer’: JV Investment Ideas B.V., gevestigd te Rotterdam, Lamsrustlaan 58, 3054 VG.
‘Opdrachtgever’: de wederpartij van de opdrachtnemer.
‘Overeenkomst’: schriftelijke vastlegging van afspraken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever over de
door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden of opdrachten.
Artikel 2 Toepasselijkheid van de voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbiedingen en iedere overeenkomst
tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Algemene voorwaarden dan wel afwijkende bedingen van Opdrachtgever zijn slechts geldig indien, en
voor zover deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding kan niet
worden afgeleid uit het feit dat Opdrachtnemer onweersproken laat dat Opdrachtgever andere
voorwaarden toepasselijk verklaart.
Artikel 3 Offertes
1.
De aard en omvang van de overeenkomst wordt bepaald door de in de offerte opgenomen
omschrijving van de werkzaamheden. Wijzigingen, aanvullingen en uitbreidingen, die later worden
overeengekomen, worden geacht hiervan deel uit te maken.
2.
Alle offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij in de
offerte een andere termijn voor aanvaarding is aangegeven.
3.
Overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen eerst tot stand door een schriftelijke aanvaarding
door de Opdrachtnemer ofwel door het uitvoering geven door Opdrachtnemer aan de overeenkomst.
4.
De prijzen in de offertes zijn altijd vermeld in € (euro) en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1.
Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Opdrachtnemer zal al het mogelijke doen om de belangen van de opdrachtgever goed te behartigen, maar
staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
2.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.
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 gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.
De overeenkomst zal binnen de in de offerte vermelde (geraamde) termijnen worden uitgevoerd, tenzij
dit redelijkerwijs naderhand onmogelijk blijkt te zijn. Indien en zodra blijkt, dat een termijn dreigt te worden
overschreden, zal opdrachtnemer dit aan de opdrachtgever melden en in overleg een nadere afspraak
dienaangaande maken. De in de offerte vermelde termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale
termijnen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 5 Honorarium en betaling
1.
Het honorarium wordt vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren, tenzij in de Overeenkomst
een vast honorarium wordt overeengekomen.
2.
Het honorarium op basis van de werkelijk bestede uren wordt berekend volgens het in de
Overeenkomst vastgestelde uurtarief van opdrachtnemer.
3.
Het honorarium en eventuele overige kosten worden per 4 weken gefactureerd, tenzij in de
overeenkomst een andere periode voor factureren is opgenomen.
4.
Alle prijzen zijn exclusief BTW.

5.
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te
geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
6.
Indien betaling niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever
van rechtswege in verzuim en is vanaf het moment van in verzuim treden, over het opeisbare bedrag de
wettelijke rente verschuldigd.
7.
Klachten omtrent een factuur moeten binnen 10 kalenderdagen na de dag van verzending van de
factuur schriftelijk worden ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en
heeft de Opdrachtgever het recht op reclame verwerkt. Een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.
8.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de
vorderingen van de Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer
onmiddellijk opeisbaar zijn.
9.
Alle voor de incasso te maken kosten, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 6 Duur en wijziging Overeenkomst
1.
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders overeenkomen.
2.
Beide partijen kunnen de overeenkomst voor onbepaalde duur te allen tijde opzeggen. Partijen dienen
een opzegtermijn van twee kalendermaanden in acht te nemen, tenzij anders overeengekomen. Opzegging
van de overeenkomst voor onbepaalde duur dient schriftelijk plaats te vinden.
3.
Verlenging van een overeenkomst voor bepaalde duur geschiedt stilzwijgend telkens voor een periode
van gelijke duur als de voorgaande overeenkomst, tenzij een der partijen, met inachtneming van een
opzegtermijn van twee kalendermaanden vóór aanvang van de nieuwe periode, schriftelijk heeft opgezegd.
4.
Opdrachtnemer heeft het recht de Overeenkomst met een opdrachtgever zonder nadere
ingebrekestelling te ontbinden zonder dat zij tot enige schadeloosstelling is gehouden, ingeval van aanvraag
van surseance, faillissement, ontbinding of het staken van de werkzaamheden van de onderneming van de
Opdrachtgever.
5.
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.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
1.
De Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever aansprakelijk indien er sprake is van een toerekenbare
tekortkoming en de Opdrachtgever de Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij de
Opdrachtnemer heeft gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te
herstellen en bovendien de Opdrachtnemer aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.
2.
Is de Opdrachtnemer krachtens het bepaalde in artikel 7.1 aansprakelijk dan is de vergoeding van de
door opdrachtgever dientengevolge geleden directe schade als volgt begrensd:
a. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering
wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering vermeerderd met een
eventueel eigen risico.
b. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt
gedekt, is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot het honorarium dat de opdrachtgever
volgens de overeenkomst aan de opdrachtgever verschuldigd is.
c. In afwijking van hetgeen in artikel 7.2.b bepaald is, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan
zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde
honorariumgedeelte.
3.
Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is de Opdrachtnemer slechts
aansprakelijk indien en voorzover de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove onzorgvuldigheid van de
Opdrachtnemer.
4.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is
uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien zij niet of niet tijdig aan de verplichtingen jegens de
opdrachtgever kan voldoen als gevolg van overmacht. Onder overmacht worden mede begrepen
omstandigheden, die een normale uitvoering van de werkzaamheden verhinderen.
6.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval is begrepen

gederfde winst of omzet, schade aan reputatie of goodwill en vertragingsschade.
7.
Indien en voorzover de Opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd, is
Opdrachtgever gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en de Opdrachtnemer te
vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.
Artikel 8 Geheimhouding
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 of als dit
door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Artikel 9 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt
opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de
Auteurswet.
2.
Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de
opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte
stukken anders voortvloeit.
3.
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 10 Vestigingsplaats
De opdrachtnemer is gerechtigd de werkzaamheden uit te voeren vanuit zijn vestigingsplaats met dien
verstande dat alle correspondentie, indien gewenst, zichtbaar uit naam van de opdrachtgever wordt gevoerd.
Artikel 12 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 13 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
2.
Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zullen aan de opdrachtgever schriftelijk worden
meegedeeld, onder toezending van een exemplaar van de alsdan geldende voorwaarden. Van toepassing is
steeds de laatst gedeponeerde versie, of indien de opdrachtgever bezwaar maakt tegen de toepasselijkheid
van de laatst ontvangen voorwaarden op de lopende overeenkomsten, de versie zoals die gold ten tijde van
het sluiten van de onderhavige overeenkomst.
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