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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OREIJS ADVIES B.V. 
 
Artikel 1  Definities 
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
 OREIJS: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Oreijs Advies B.V. gevestigd te Baarn, ingeschreven 

onder dossiernummer 56246307 bij de Kamer van Koophandel. 
 Opdrachtgever: degene die aan OREIJS opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden alsmede degene aan 

wie OREIJS een aanbod tot het verrichten van werkzaamheden heeft gedaan. 
 
Artikel 2 Afwijkingen algemene voorwaarden 
2.1 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk tussen OREIJS en de Opdrachtgever te worden 

overeengekomen. Afwijkingen van de algemene voorwaarden kunnen eveneens blijken uit een schriftelijk stuk afkomstig 
van OREIJS, waaruit blijkt dat zij uitdrukkelijk met de afwijking heeft ingestemd. 

 
Artikel 3 Uitvoering van de opdracht 
3.1 OREIJS zal de krachtens opdracht te verrichten werkzaamheden met inachtneming van de tussen partijen daaromtrent 

gemaakte afspraken of overeenkomstig de daaromtrent overeengekomen procedures naar beste inzicht en vermogen 
uitvoeren volgens de normen en de waarden zoals die gelden in de branche. OREIJS garandeert op geen enkele wijze de 
totstandkoming van een bepaald resultaat. De op OREIJS rustende verbintenis is een inspanningsverbintenis. 

 
3.2 OREIJS bepaalt op welke wijze, met welke personen, door welke personen en met welke middelen de opdracht wordt 

uitgevoerd. OREIJS zal bij de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk rekening houden met de redelijke wensen 
en aanwijzingen daaromtrent van de Opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van OREIJS bevorderlijk is voor een tijdige en 
correcte uitvoering van de opdracht. 

 
3.3 OREIJS is bevoegd derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen, doch zal hierover vooraf met de Opdrachtgever 

overleg voeren. 
 
3.4 De door OREIJS genoemde termijnen voor de uitvoering van de opdracht zijn steeds richttermijnen. 
 
3.5 Tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen twee jaar na beëindiging daarvan is het de Opdrachtgever niet toegestaan 

personeel van OREIJS in dienst te nemen of rechtstreeks aan hen, zonder tussenkomst van OREIJS, opdrachten te 
verstrekken, tenzij zulks geschiedt na schriftelijke toestemming van OREIJS. 

 
Artikel 4 Benodigde informatie 
4.1 De Opdrachtgever is gehouden OREIJS op diens verzoek tijdig alle informatie te verstrekken, welke deze voor een correcte 

uitvoering van de opdracht noodzakelijk of nuttig acht, in de vorm en op de wijze als door OREIJS aangegeven. 
 
4.2 De Opdrachtgever is voorts gehouden OREIJS uit eigen beweging alle informatie te verstrekken, waarvan Opdrachtgever 

weet of redelijkerwijs behoort te weten, dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht noodzakelijk of nuttig is. 
 
4.3 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan OREIJS verstrekte informatie, ook 

indien deze van derden afkomstig is. 
 
4.4 Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd doordat de Opdrachtgever zijn in artikelen 4.1 en 4.2 genoemde 

verplichtingen niet nakomt dan wel de door de Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.3 
bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever en is OREIJS bevoegd extra 
honorarium voor het daarvoor noodzakelijk geworden meerwerk aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

 
4.5 OREIJS is gehouden de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken waarin of waarop door de Opdrachtgever aan 

OREIJS verstrekte informatie is vastgelegd, op verzoek van de Opdrachtgever terug te geven, zodra de opdracht waarvoor 
de informatie is verstrekt is uitgevoerd of de overeenkomst is beëindigd. De voornoemde zaken worden voor rekening en 
risico van de Opdrachtgever teruggestuurd. 

 
Artikel 5 Geheimhouding 
5.1 OREIJS is verplicht tot geheimhouding van het bestaan en de inhoud van de opdracht, de door de Opdrachtgever verstrekte 

informatie alsmede de schriftelijke en mondelinge resultaten van de door OREIJS krachtens de opdracht verrichte 
werkzaamheden, daaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen en plannen. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet, 
indien en voor zover bedoelde informatie en/of resultaten voor openbaarmaking bestemd zijn dan wel OREIJS krachtens 
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wettelijke bepalingen of beroepsregelen tot bekendmaking of openbaarmaking verplicht is. De geheimhouding geldt voorts 
niet tegenover de bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden als bedoeld in artikel 3.3.  

 
5.2 OREIJS is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever niet bevoegd de door de Opdrachtgever 

verstrekte informatie noch de in artikel 5.1 bedoelde resultaten voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor zij 
krachtens inhoud, aard of strekking van de opdracht bestemd zijn. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval OREIJS voor 
zichzelf optreedt in een tuchtprocedure of gerechtelijke procedure, waarbij verstrekking van de betreffende gegevens naar 
zijn oordeel voor hem van belang kan zijn. Voorts is OREIJS bevoegd de betreffende gegevens te gebruiken voor statistische 
doeleinden, mits daarbij niet op enige wijze blijkt of kan blijken dat de gegevens betrekking hebben op de Opdrachtgever. 

 
5.3 OREIJS is gehouden zijn uit artikelen 5.1 en 5.2 voortvloeiende verplichtingen eveneens op te leggen aan zijn werknemers 

en door hem ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. 
 
5.4 De Opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van OREIJS niet bevoegd derden op welke wijze dan ook kennis te 

geven omtrent de uitvoering van de opdracht, waaronder begrepen de wijze waarop, de middelen waarmee en de 
personen door wie de opdracht wordt uitgevoerd. 

 
Artikel 6 Intellectuele eigendom 
6.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle (geestes)producten, die door OREIJS in 

het kader van de opdracht worden gebruikt – waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, programmatuur, 
technieken e.d. – of die het resultaat zijn van door OREIJS krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden – waaronder 
begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d. – berusten uitsluitend bij OREIJS dan wel de makers van de 
betreffende producten. 

 
6.2 De Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OREIJS of de maker niet bevoegd tot (mede-

werking aan) openbaarmaking of vermenigvuldiging – anders dan voor eigen gebruik daarvan voor een ander doel of 
terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. 

 
Artikel 7  Aansprakelijkheid  
7.1 Onder OREIJS zijn in dit artikel mede begrepen diens werknemers, alsmede eventueel door OREIJS bij de uitvoering van de 

opdracht ingeschakelde derden. 
 
7.2 Voor enigerlei schade, uit welken hoofde ook, is OREIJS niet aansprakelijk, tenzij de schade het gevolg is van opzet of 

daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van OREIJS en alsdan uitsluitend voor zover de schade het direct gevolg is 
van die opzet of grove onzorgvuldigheid, een en ander behoudens het overigens in dit artikel bepaalde. 

 
7.3 De aansprakelijkheid van OREIJS voor schade van de Opdrachtgever is beperkt tot maximaal één maal het bedrag dat aan 

honorarium aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht in verband met de uitvoering van de opdracht over de periode 
gedurende welke de werkzaamheden zijn verricht, met dien verstande dat die periode beperkt blijft tot de laatste twaalf 
maanden, indien bedoelde werkzaamheden gedurende een langere tijd zijn verricht. De eventueel door OREIJS aan de 
Opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de 
aansprakelijkheid van OREIJS in voorkomend geval door verzekering is gedekt of redelijkerwijs behoort te zijn gedekt.  

 
7.4 OREIJS is niet aansprakelijk voor de navolgende schade: 

- Schade, welke is veroorzaakt doordat de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 4 voortvloeiende 
verplichtingen of doordat de door de Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor zij 
krachtens artikel 4.3 instaat; 

- schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door de Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdrachten 
betrokken derden; 

- schade, welke slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou 
zijn geweest, met de eventueel voor OREIJS geldende beroeps- of gedragsregels. 

 
7.5 De Opdrachtgever vrijwaart OREIJS voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of 

voortvloeit uit de door OREIJS uitgevoerde opdracht, indien en voor zover OREIJS daarvoor op grond van de bepalingen in 
dit artikel niet jegens de Opdrachtgever aansprakelijk is. 

 
Artikel 8  Betaling en zekerheidstelling 
8.1 Betaling door de Opdrachtgever dient te allen tijde op voorschotbasis te geschieden in een in Nederland geldig wettig 

betaalmiddel door overschrijving naar of storting op een door OREIJS aan te wijzen bankrekening. In dat geval geldt een 
betalingstermijn van veertien dagen. 
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8.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen de in artikel 8.1 genoemde termijn heeft betaald, verkeert hij door dat enkele feit in 

verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, en zal OREIJS aan de Opdrachtgever over het 
niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening brengen, lopend vanaf de vervaldatum tot aan de dag van 
algehele voldoening. 

 
8.3 De door OREIJS in verband met de niet of niet tijdige nakoming door de Opdrachtgever van diens betalingsverplichting 

gemaakte (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten 
bedragen tenminste tien procent van het door de Opdrachtgever niet of niet tijdig betaalde bedrag, onverminderd het 
recht van OREIJS om vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten en geleden schade te vorderen. 

 
8.4 Indien de opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij, indien en voor zover de werkzaamheden 

ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst 
voortvloeiende betalingsverplichtingen. 

 
Artikel 9 Reclames 
9.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen op straffe van verval van alle 

aanspraken bij aangetekend schrijven binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de 
Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de Opdrachtgever aantoont 
dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan OREIJS te worden kenbaar gemaakt. 

 
9.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. 
 
9.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft OREIJS de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte 

honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of 
gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door de Opdrachtgever 
reeds betaald honorarium. 

 
Artikel 10 Vervaltermijn 
10.1  De Opdrachtgever is gehouden, indien hij van oordeel is dat OREIJS de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk 

heeft uitgevoerd, zulks binnen de termijn van 60 dagen, als genoemd in punt 9.1, bij aangetekend schrijven aan OREIJS 
kenbaar te maken en de daarop gebaseerde afspraken binnen een termijn van een jaar na dagtekening van bedoeld 
schrijven in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake 
van niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht door het verstrijken van bedoelde termijn van 
een jaar vervallen. 

 
Artikel 11 Opzegging 
11.1  De Opdrachtgever en OREIJS kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. 
 
11.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. 
 
Artikel 12 Wijziging algemene voorwaarden 
12.1 OREIJS is gerechtigd gedurende een lopende overeenkomst de onderhavige algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

Indien OREIJS de algemene voorwaarden wijzigt, zal OREIJS aan de Opdrachtgever een exemplaar van de gewijzigde 
algemene voorwaarden toezenden. 

 
Artikel 13  Toepasselijk recht en geschillen 
13.1 De rechtsverhoudingen tussen OREIJS en de Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, 

worden beheerst door Nederlands recht. 
 
13.2 Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen OREIJS en de Opdrachtgever waarop deze Algemene 

Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, 
tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. 

 


