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Begrippen
NEMUS:
Opdrachtgeever:
Offerte:
Opdracht:
Overeenkom
mst:

éénmaanszaak gevoerd door N.M. van Sch
hie gevestigd en kaantoorhoudend tee Vinkega aan de Z
Zuiderweg 28
de natuuurlijke of rechtsp
persoon die aan NEMUS een opdraccht verstrekt
het door NEMUS aan op
pdrachtgever gedaane voorstel voor het
h verrichten van
n werkzaamheden en/of het leveren
n van
goederren volgens een daaarbij verstrekte beschrijving
b
de doo
or de opdrachtgevver aanvaarde offerte van NEMUS
de oveereenkomst die tott stand is gekomen
n doordat de opdrrachtgever de offeerte aanvaardt, alsmede alle (rechts))handelingen
ter uitvvoering van die ovvereenkomst

Toepasselijjkheid van deze voorwaarden
(a)
Deeze algemene voorrwaarden zijn van
n toepassing op alle offertes, werkzaaamheden en overreenkomsten incluusief de daaruit vo
oortvloeiende
verrbintenissen betreeffende door NEM
MUS ten behoeve van
v opdrachtgeverr te verrichten dien
nsten en/of het leeveren van goederren.
(b)
Do
oor opdrachtverlen
ning aanvaardt dee opdrachtgever dee toepasselijkheid van deze algemen
ne voorwaarden. V
Van deze voorwaaarden
afw
wijkende voorwaarrden van de opdraachtgever worden
n niet geaccepteerd
d en zijn niet van toepassing op de betreffende offertte of
opdracht tenzij dezee uitdrukkelijk voo
or een specifieke opdracht
o
schrifteliijk zijn geaccepteeerd door NEMUS. D
Deze aanvaardingg brengt
nim
mmer met zich meee dat de betreffen
nde voorwaarden van de wederparttij ook op andere opdrachten
o
van to
oepassing zijn.
(c)
Inddien en voorzoverr aanbiedingen, accceptaties of overeeenkomsten uitdruukkelijk en rechtsggeldig enige van ddeze voorwaarden afwijkende
bep
paling bevatten zo
onder dat de toepaassing van deze vo
oorwaarden uitdruukkelijk is uitgeslo
oten, blijven de ovverige bepalingen van
v deze
voo
orwaarden onverm
minderd van krach
ht.
Offertes
(a)
Eeen offerte of prijso
opgave bindt NEM
MUS niet en geldt slechts
s
als een uitn
nodiging tot het pllaatsen van een op
pdracht door opdrachtgever.
Offfertes zijn dertig dagen
d
geldig, tenzzij een andere term
mijn in de offerte is
i opgenomen.
(b)
Eeen overeenkomst komt
k
slechts tot sttand indien en voor zover NEMUS een
e opdracht van opdrachtgever scchriftelijk aanvaard
dt of indien
door NEMUS uitvoerring aan een opdrracht wordt gegeveen.
(c)
Dee offerte omvat ten
n minste een verw
wijzing naar deze voorwaarden,
v
een omschrijving van
n de werkzaamhedden en de wijze vaan
rap
pporteren over de resultaten, respecctievelijk van de tee leveren goederen
n.
(d)
Wiijzigingen, aanvulllingen en/of uitbrreidingen van de overeenkomst
o
zijn
n slechts bindend, indien die schrifteelijk tussen partijeen zijn
oveereengekomen.
Uitvoering
(a)
NEMUS
E
zal al datgen
ne doen dat in hett kader van de opddracht naar redelijkheid verwacht mag
m worden om dee opdracht naar teevredenheid
van
n de opdrachtgeveer te vervullen. Hiij zal de zorg van een goed opdrach
htnemer in acht neemen.
(b)
Dee opdrachtgever zaal al datgene doen
n dat in het kader van
v de opdracht naar
n redelijkheid verwacht
v
mag worrden om NEMUS in
i staat te
steellen de opdracht naar
n behoren te veervullen. Dit omvvat het verstrekken
n van alle gegeven
ns, waarvan NEMU
US aangeeft dat dez
ze
noodzakelijk zijn of waarvan de opdraachtgever redelijkeerwijs behoort te begrijpen dat dezee noodzakelijk zijn
n voor het uitvoerren van de
oveereenkomst. Indieen de voor de uitvvoering van de oveereenkomst benod
digde gegevens niet tijdig aan NEMU
US zijn verstrekt, heeft
h
NEMUS
E
het recht dee uitvoering van dee overeenkomst op
o te schorten en/
/of de uit de vertraaging voortvloeien
nde extra kosten volgens
v
de
geb
bruikelijke tarieven
n aan de opdrachttgever in rekeningg te brengen. NEM
MUS is niet aanspraakelijk voor schad
de, van welke aard ook,
doordat is uitgegaan
n van door de opdrachtgever verstreekte onjuiste en/o
of onvolledige geggevens, tenzij dezee onjuistheid of on
nvolledigheid
voo
or gebruiker kenb
baar behoorde te zijn.
z
(c)
Inddien de overeenko
omst werkzaamheeden bij derden naamens opdrachtgevver omvat, dan is de opdrachtgeverr verantwoordelijkk voor de
tijddige introductie vaan het personeel van
v NEMUS bij dezze derde partij alsm
mede voor zover vereist het opstelllen van een werkp
planning.
Inddien door NEMUSS of door NEMUS ingeschakelde
i
derrden in het kader van
v de opdracht werkzaamheden
w
w
worden verricht op
p de locatie
van
n opdrachtgever of
o een door opdraachtgever aangeweezen locatie, draaggt opdrachtgever kosteloos
k
zorg voo
or de door die meedewerkers in
reddelijkheid gewenstte faciliteiten.
(d)
Dee opdrachtgever zaal NEMUS desgevrraagd en op eigen initiatief alle in het kader van de op
pdracht naar het o
oordeel van NEMU
US relevante
infformatie verschafffen en haar inzagee verschaffen in dee betreffende docuumenten en besch
heiden. Voorzoverr vertrouwelijkheid van de
bettreffende gegeven
ns hieraan niet in de
d weg staat, zal NEMUS de opdrach
htgever op nader overeen
o
te komen
n momenten inforrmeren over
de voortgang van dee opdracht.
(e)
Inddien opdrachtgeveer verlangt dat NEMUS
E
werkzaamheeden uitvoert confform methoden en
n modellen van op
pdrachtgever dan stelt
opdrachtgever deze tijdig en kosteloos ter beschikking evenals eventueell verlangde instruccties.
(f)
Dee opdrachtgever zaal NEMUS indien deze
d
dat verzoektt ruimte en eventuueel noodzakelijke faciliteiten ter beschikking stellen ter
t
uitvvoering van de ovvereenkomst.
(g)
Dee opdrachtgever zaal zelf zorgdragen
n voor het informeeren van of het vrragen van adviezen
n of instemmingen
n aan de ondernem
mingsraad en
de organen van de vennootschap
v
indiien dit gewenst daan wel wettelijk vereist is.
Opzegging
g, onderbreking of
o vertraging
(a)
Op
pdrachtgever is veerplicht alle kosten
n en schaden te veergoeden, die voorr NEMUS rechtstreeeks voortvloeien
n uit de opzegging of
onderbreking door de
d opdrachtgever van de overeenko
omst, indien en vo
oor zover de oorzaaak van deze opzeegging of onderbrreking niet
aan
n NEMUS valt toe te rekenen en de overeenkomst geeen overeenkomst voor onbepaalde tijd betreft..
(b)
Bij vertraging van dee met de overeenkkomst gemoeide werkzaamheden
w
zaal NEMUS eventueele extra kosten do
oorberekenen, ten
nzij de
verrtraging aan NEMU
US te wijten is.
(c)
Inddien de uitvoeringg van de opdracht door opdrachtgevver wordt onderbroken, heeft NEM
MUS het recht de opdracht als geëind
digd te
besschouwen. Als beggindatum van de onderbreking
o
gelddt de dagtekening van de brief van de
d opdrachtgever waarin hij van dee
onderbreking meldin
ng maakt, of, bij gebreke
g
daarvan, de
d dagtekening van
n een brief, waarin
n NEMUS de ondeerbreking constateeert.
Op
pdrachtgever is in zulk een geval verplicht de tot dan toe door NEMUSS gemaakte kosten te vergoeden.
Betalingsvo
oorwaarden
(a)
Heet honorarium ter zake van de doorr NEMUS in het kaader van de overeeenkomst verrichtte werkzaamheden
n en de gemaakte kosten
k
zulllen, verhoogd meet de omzetbelastiing, aan de opdracchtgever in rekenin
ng worden gebraccht.
(b)
Veerrichte werkzaam
mheden kunnen, in
ndien de uitvoeringg van de overeenkkomst zich uitstrekkt over een langerre periode dan een
n maand,
tusssentijds in rekenin
ng worden gebraccht.
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(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

NEMUS
E
is steeds gerrechtigd van de op
pdrachtgever de betaling van een vo
oorschot te verlan
ngen. Een ontvanggen voorschot worrdt
verrrekend met de laaatste factuur.
Dee op de factuur vermelde prijzen dieenen zonder kortiing, zonder aftrek en zonder verrekening voldaan te w
worden volgens op
o de factuur
aan
ngegeven wijze bin
nnen 28 dagen naa dagtekening hiervvan.
Bij overschrijding vaan de betalingsterm
mijn is de opdrach
htgever van rechtsswege in verzuim door het enkel veerstrijken van dezee termijn
zon
nder dat daartoe enige
e
ingebrekesteelling vereist is. Do
oor niet tijdige vo
oldoening is de geh
hele schuld, ook h
het niet vervallen deel
d daarvan,
terrstond opeisbaar.
Inddien betaling achteerwege blijft, kan NEMUS met een beroep
b
op de onzekerheidsexceptiee de uitvoering van
n de opdracht opsschorten.
Bij niet tijdige betalin
ng heeft NEMUS het
h recht om vanaaf de vervaldatum de wettelijke rentte in rekening te b
brengen.
Buuiten het verschulddigde bedrag en dee rente is NEMUS gerechtigd van dee opdrachtgever allle kosten te vordeeren die door niett betaling zijn
verroorzaakt, zowel gerechtelijke
g
als buuitengerechtelijke inningkosten.

Geheimhou
uding
Beide partijeen zijn verplicht to
ot geheimhoudingg van alle vertrouw
welijke informatie die zij in het kadeer van hun overeeenkomst van elkaaar of uit
andere bron
n hebben verkregeen. Informatie gelddt als vertrouwelijk als dit door de andere
a
partij is meedegedeeld of als ddit voortvloeit uit de aard van
de informatiie.
Auteursrechten
(a)
On
nverminderd het hiervoor
h
onder geh
heimhouding bep
paalde behoudt NEMUS
E
zich de rech
hten en bevoegdh
heden voor die haaar toekomen
op grond van de Auuteurswet.
(b)
Allle door NEMUS veerstrekte stukken, zoals handleidinggen, cursusmateriaalen, rapporten, addviezen, ontwerpeen, schetsen, softw
ware,
dattabestanden enz., zijn uitsluitend beestemd om te worrden gebruikt door de opdrachtgeveer en mogen niet ddoor hem zonder
voo
orafgaande schrifttelijke toestemmin
ng van NEMUS wo
orden verveelvoud
digd, openbaar gem
maakt, of ter kenn
nis van derden geb
bracht.
(c)
Hiertoe bestemde raapporten van NEM
MUS mogen door de
d opdrachtgever slechts woordelijkk, in hun geheel en
n met vermeldingg van de
naaam van NEMUS worden
w
gepubliceerrd. Publiceren in een
e andere vorm is
i uitsluitend toeggestaan na schriftelijke toestemmingg van
NEMUS
E
.
(d)
NEMUS
E
behoudt tevvens het recht de door
d
de uitvoeringg van de werkzaam
mheden toegenom
men kennis voor an
ndere doeleinden te
geb
bruiken, voorzoveer hierbij geen verrtrouwelijke inform
matie ter kennis vaan derden wordt gebracht.
g
(e)
Heet gebruik van het resultaat van de overeenkomst
o
alsm
mede het gebruik van de naam van NEMUS voor com
mmerciële doeleind
den, is
slechts toegestaan naa afzonderlijke sch
hriftelijke toestem
mming van NEMUSS.
Aansprakellijkheid
Indien NEM
MUS aansprakelijk is,
i dan is die aansp
prakelijkheid als volgt
v
begrensd:
(a)
Dee aansprakelijkheidd van NEMUS, voo
or zover deze doo
or zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, iss beperkt tot het bedrag
b
van
de door de verzekeraar gedane uitkeriing.
(b)
Inddien de verzekeraaar in enig geval nieet tot uitkering ovvergaat of schade niet
n door de verzeekering wordt geddekt, is de aansprakelijkheid
van
n NEMUS beperktt tot de factuurwaaarde van de opdraacht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid
d betrekking
heeeft. In afwijking hierop
h
wordt bij eeen opdracht met een
e langere looptijjd dan twee maandden de aansprakellijkheid verder bep
perkt tot het
oveer de laatste twee maanden verschuuldigde honorarium
mgedeelte.
(c)
Dee in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet inddien de schade te wijten is aan opzeet of grove
sch
huld van NEMUS. Aansprakelijkheidd voor gedragingen van personen die voor NEMUS werkzaamheden
w
uittvoeren, is uitgeslo
oten.
NEMUS
E
is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
Overmachtt
(a)
On
nder overmacht wordt
w
in deze algem
mene voorwaarden
n verstaan naast hetgeen
h
daaromtreent in de wet en juurisprudentie word
dt begrepen,
allee van buiten komeende oorzaken, vo
oorzien of niet voorzien, waarop NEMUS geen invloeed kan uitoefenen,, doch waardoor NEMUS niet
in staat is zijn verplicchtingen na te kom
men. Ziekte van uitvoerend
u
person
neel van NEMUS wordt
w
daaronder begrepen.
(b)
Tijdens overmacht aan
a de zijde van NEMUS worden zijn leverings- en an
nder verplichtingen
n opgeschort voor de duur van de
oveermachtsituatie.
(c)
Alss de overmachtsituuatie langer dan 3 maanden na het verstrijken
v
van dee in de overeenkom
mst genoemde ein
nddatum heeft ged
duurd, zijn
beiide partijen bevoeegd de overeenkom
mst te ontbinden zonder
z
dat hieruitt enige verplichtin
ng tot schadevergo
oeding ontstaat.
(d)
Inddien NEMUS bij heet intreden van ovvermacht al gedeeltelijk aan zijn verrplichtingen heeft voldaan of alsnogg gedeeltelijk aan zijn
z
verrplichtingen kan voldoen
v
is hij gerechtigd het uitgevo
oerde of uit te voeeren deel afzonderrlijk te factureren en is de opdrachtggever
geh
houden deze factuuur te voldoen als betrof het een afzzonderlijke overeeenkomst.
Geschillen en toepasselijk recht
r
(a)
Allle geschillen die ontstaan naar aanleeiding van de opdrracht of deze algemene voorwaardeen, voor zover nieet anders door de wet
w
dw
wingend voorgesch
hreven, zijn onderrworpen aan het oordeel
o
van de bevvoegde rechter te Den
D Haag, met diien verstande dat NEMUS het
reccht heeft vorderinggen al dan niet gelijktijdig, tegen op
pdrachtgever, tegeen opdrachtgever aanhangig
a
te makeen bij andere rech
hterlijke
collleges die op grond van toepasselijkke rechtsregels bevvoegd zijn van derrgelijke vorderingeen kennis te nemeen. Het voorgaand
de laat
onvverlet het recht vaan partijen op hogger beroep en casssatie.
(b)
Op
p de overeenkomsst is het Nederlandds recht van toepaassing.
Slotbepalin
ngen
(a)
Deeze algemene voorrwaarden liggen teer inzage bij NEMU
US en zijn aldaar op
o aanvraag verkrrijgbaar.
(b)
Deeze algemene voorrwaarden treden in
n werking op 1 seeptember 2003.
(c)
Vaan toepassing is steeeds de laatst op de
d internet paginaa's onder www.nem
mus.nl gepubliceerrde versie c.q. de vversie zoals die go
old ten tijde
van
n het totstandkom
men van de onderh
havige overeenkom
mst.
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