ALGEMENE VOORWAARDEN TEMPORARY WORKS DESIGN
De Algemene Voorwaarden Temporary Works Design zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Rotterdam op 7 juli 2017
onder nummer 43/2017.
Artikel 1. Begripsbepalingen
▪
Adviseur: Temporary Works Design Group;
▪
Offerte: formele aanbieding van werk;
▪
Onthullende partij: de partij die vertrouwelijke
informatie aanlevert;
▪
Ontvangende partij: de partij die vertrouwelijke
informatie ontvangt;
▪
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechts-persoon die
aan de adviseur de opdracht verstrekt tot het leveren
van diensten en/of werkzaamheden of aan wie de
adviseur aanbiedingen doet;
▪
Voorwaarden: Algemene voorwaarden Temporary
Works Design.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen gedaan door de adviseur, alle opdrachten
gedaan aan de adviseur en alle overeenkomsten gesloten
door de adviseur met betrekking tot het verrichten van
diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden door
adviseur en uit die overeenkomsten voortvloeiende
verbintenissen
en
voortbouwende
(nieuwe)
overeenkomsten tussen adviseur en zijn opdrachtgever.
2.2 Voor zover door partijen niet uitdrukkelijk bij schriftelijke
overeenkomst anders wordt bepaald, zijn alle bepalingen
van deze voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk tussen
partijen van kracht. Iedere verwijzing door de opdrachtgever
naar diens eigen of andere algemene voorwaarden, hoe
dan ook genaamd en in welk stadium van totstandkoming
van de overeenkomst met adviseur dan ook gedaan, wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Er kan slechts van deze voorwaarden worden afgeweken door schriftelijke overeenkomst tussen
opdrachtgever en adviseur.

Artikel 3. Offerte
3.1 De offerte van de adviseur is geheel vrijblijvend en is
geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2 De adviseur zal zijn offerte baseren op de door de
opdrachtgever aangeleverde gegevens, tekeningen en
dergelijke informatie. De adviseur mag derhalve uitgaan
van de juistheid en volledigheid hiervan.
Artikel 4. Opdracht
4.1 De opdracht komt tot stand door aanvaarding van de
offerte van de adviseur door de opdrachtgever. De opdracht
omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en adviseur is
overeengekomen. Bij gebrek aan een nadere schriftelijke
overeenkomst, vormen de offertes van de adviseur de
overeenkomst.
4.2 Partijen dragen de opdracht niet geheel of gedeeltelijk
over aan een ander zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de andere partij, welke toestemming niet
onnodig zal worden onthouden.
Artikel 5. Prijs
5.1 De prijs van de opdracht zal worden berekend op basis
van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het
uurtarief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 Reis- en accommodatiekosten zijn niet opgenomen in
het uurtarief en zullen apart in rekening worden gebracht.
5.3 Indien de adviseur op verzoek van de opdrachtgever
constructies, apparatuur en/of diensten van derden inkoopt,
zal dit gebeuren op een 10% cost-plus basis.
5.4 Alle in de offerte door de adviseur genoemde bedragen
zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

2.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of
vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze
voorwaarden volledig van kracht. Bij strijdigheid tussen
bepalingen in de tussen de opdrachtgever en de adviseur
overeengekomen opdracht en deze voorwaarden,
prevaleren de bepalingen in de schriftelijke opdracht.

Artikel 6. Levering
6.1 De door de adviseur opgegeven levertermijnen zijn
nimmer fatale termijnen. De adviseur is derhalve nimmer
een schadevergoeding verschuldigd wegens schade
veroorzaakt door overschrijding van de levertijd.

2.5 Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelende
bevoegde medewerkers van één van de partijen, bindt die
partij wel degelijk.

6.2 De adviseur erkent het belang van de opdrachtgever bij
tijdige levering en zal zijn uiterste best doen om te voldoen
aan de opgegeven levertermijnen.

2.6 In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nederlandse
tekst en vertalingen van deze voorwaarden, prevaleert
steeds de Nederlandse tekst.

6.3 Bij de vaststelling van de levertermijnen gaat de
adviseur ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder
de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
Als er sprake is van meerwerk, van opschorting of van
andere omstandigheden dan bij de adviseur bekend waren
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toen hij de levertermijnen vaststelde, kan de adviseur de
opgegeven levertermijnen verlengen met de tijd die hij nodig
heeft om de opdracht uit te voeren.

9.2 Indien de aansprakelijkheid van de adviseur kan worden
aangetoond, is de aansprakelijkheid van de adviseur, op
grond van welke grondslag ook, beperkt tot directe schade.

6.4 Als er sprake is van meerwerk of van opschorting zullen
de werkzaamheden redelijkerwijs worden uitgevoerd op het
moment dat de planning van de adviseur dit toelaat.

9.3 Tot directe schade behoren in geen geval, doch zeker
niet uitsluitend: immateriële schade, gevolgschade,
bedrijfsschade, gederfde winst en/of gederfde omzet,
productieverlies, stilligschade, waardevermindering van
producten en bedragen die in de uitvoeringskosten zouden
zijn begrepen als die opdracht van de aanvang af goed zou
zijn uitgevoerd.

Artikel 7. Verplichtingen van de adviseur
7.1 De adviseur gedraagt zich jegens de opdrachtgever als
een goed en zorgvuldig adviseur.
7.2 De adviseur vergewist zich bij het aanvaarden van een
opdracht over de voor de juiste vervulling daarvan
noodzakelijke kennis en kunde te (kunnen) beschikken. De
adviseur is gehouden de opdracht goed en zorgvuldig uit te
voeren, de opdrachtgever onafhankelijk bij te staan en zijn
diensten naar beste kunnen en wetenschap te verrichten.
7.3 De adviseur houdt de opdrachtgever op de hoogte van
de uitvoering van de opdracht. De adviseur verstrekt
desgevraagd naar beste vermogen en tijdig alle
inlichtingen.
7.4 De adviseur zal de opdrachtgever waarschuwen indien
inlichtingen en/of gegevens verstrekt door of namens de
opdrachtgever of beslissingen genomen door of namens de
opdrachtgever klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of
gebreken vertonen, dat hij in strijd met de eisen van
redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder
waarschuwing bij de vervulling van de opdracht daarop zou
voortbouwen.
Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever
8.1 De opdrachtgever gedraagt zich jegens de adviseur als
een goed en zorgvuldig opdrachtgever.
8.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de
tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens
hem aan de adviseur verstrekte inlichtingen, gegevens en
beslissingen die nodig zijn om de opdracht naar behoren te
vervullen. De opdrachtgever vrijwaart de adviseur voor
aanspraken van derden ter zake van deze inlichtingen,
gegevens en beslissingen.
8.3 De opdrachtgever is verplicht de adviseur schriftelijk en
zo snel als redelijk mogelijk te waarschuwen, indien hij in de
adviezen van de adviseur een tekortkoming heeft
opgemerkt of zich daarvan bewust geweest moet zijn.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 De adviseur is jegens de opdrachtgever aansprakelijk:
a. indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van enige op hem rustende verplichting en;
b. de opdrachtgever de adviseur met bekwame spoed nadat
hij de toerekenbare tekortkoming heeft ontdekt of
redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en met
redenen omkleed in gebreke heeft gesteld en daarbij de
adviseur heeft gesommeerd om de gevolgen van de
tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en
bovendien;
c. de adviseur aan bovenstaande sommatie niet of niet tijdig
heeft voldaan.

9.4 Niettegenstaande hetgeen is vermeld in de voorgaande
leden, zal de door de adviseur te vergoeden schade per
opdracht beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de prijs van
de opdracht, met een maximum van € 1.000.000.
9.5 Elke aansprakelijkheid van de adviseur vervalt door een
verloop van vijf (5) jaren vanaf de dag waarop (een deel
van) de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd.
9.6 Na verloop van één (1) jaar na een schriftelijke met
redenen omklede ingebrekestelling n.a.v. een toerekenbare
tekortkoming, vervalt ieder vorderingsrecht.
9.7 De adviseur is niet aansprakelijk voor schade die
ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever de geleverde
opdracht heeft bewerkt of heeft laten bewerken.
9.8 Het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding
vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform de
opdracht.
9.9 Indien en voor zover de opdrachtgever enig aan de
opdracht verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden
eventuele schade onder die verzekering te vorderen en de
adviseur te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de
verzekering.
Artikel 10. Werken op locatie
10.1 In geval dat een in dienst bij de adviseur zijnde persoon
werkzaamheden verricht op locatie bij en onder toezicht van
de opdrachtgever, is de opdrachtgever verantwoordelijk
voor het zorgen voor het welzijn van die persoon en voor
het zorgen voor een veilige werkomgeving.
10.2 De opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart de
adviseur ter zake van vorderingen tot vergoeding van
schade van de opdrachtgever of derden veroorzaakt door
de aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde persoon.
10.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart de
adviseur ter zake van vorderingen van de aan de
opdrachtgever ter beschikking gestelde persoon tot
vergoeding van schade geleden door die persoon.
Artikel 11. Aanpassing van de opdracht
11.1 Er is sprake van een aanpassing van de opdracht,
indien:
a. er sprake is van wijzigingen in de uitgangspunten of er
andere omstandigheden die ten grondslag lagen aan de
opdracht voordoen;
b. er sprake is van relevante wijzigingen van (overheids)voorschriften en/of –beschikkingen;
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c. er sprake is van relevante wijzigingen in het programma
van eisen dan wel de oorspronkelijke opdracht;
d. door de opdrachtgever verlangde wijzigingen op of
varianten van werkzaamheden die reeds goedgekeurd zijn,
dan wel onderdeel uitmaken van een fase die reeds
goedgekeurd is;
e. er sprake is van extra werkzaamheden die tijdens de
vervulling van de opdracht noodzakelijk blijken.
11.2 Indien er sprake is van een aanpassing van de
opdracht, zullen partijen in overleg treden over aanpassing
van de prijs, levering en voorwaarden.
Artikel 12. Beëindiging en opschorting
12.1 De opdracht kan worden beëindigd door een door de
opdrachtgever aan de adviseur gerichte, schriftelijke
mededeling, waarin ten minste de gronden van de
opzegging dienen te worden vermeld alsmede de datum
waarop de beëindiging ingaat.
12.2 De opdrachtgever kan de adviseur gelasten de
opdracht op te schorten. De opdrachtgever is verplicht dit
schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te
delen. Na de hiervoor omschreven mededeling, treden
opdrachtgever en adviseur met bekwame spoed in overleg
omtrent de gevolgen hiervan.
12.3 Wordt de opdracht beëindigd of opgeschort dan is de
opdrachtgever verplicht de factuur van de adviseur aan
deze te vergoeden, berekend naar de stand van de
werkzaamheden. Hieronder zullen worden verstaan: alle
reeds gemaakte kosten en alle redelijkerwijs nog te maken
kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de adviseur
reeds is aangegaan met het oog op verdere vervulling van
de opdracht, berekend vanaf het moment van het intreden
van de beëindiging of opschorting.
Artikel 13. Betaling
13.1 De adviseur zal de opdrachtgever maandelijks een
factuur toezenden, gebaseerd op de daadwerkelijk
gemaakte uren en kosten.
13.2 De opdrachtgever betaalt de factuur van de adviseur
binnen 30 dagen na dagtekening en op een door de
adviseur aan te wijzen rekening.

onkosten om betaling te verkrijgen, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de
opdrachtgever.
Artikel 14. Geheimhoudingsverplichting
14.1 De ontvangende partij dient zich te onthouden van het
reproduceren, bekendmaken, openbaren of ter beschikking
stellen aan derden van alle vertrouwelijke informatie die hij
ontvangt van de onthullende partij en hij zal strikte
geheimhouding betrachten met betrekking tot deze
informatie. Deze verplichting komt 5 (vijf) jaar na voltooiing
van de opdracht te vervallen.
14.2 Informatie in dit verband omvat alle vertrouwelijke
informatie, knowhow, gegevens, technische rapporten,
tekeningen of enige schriftelijke of mondelinge informatie
van soortgelijke aard.
Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten
15.1 De adviseur behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte
ontwerpen,
afbeeldingen,
tekeningen,
modellen,
programmatuur en dergelijke.
15.2 De adviseur verstrekt de opdrachtgever kosteloos een
eeuwigdurende,
wereldwijde,
non-exclusieve,
overdraagbare licentie over de geleverde diensten
voortvloeiende uit de opdracht.
Artikel 16. Toepasselijk recht
16.1 Op deze voorwaarden en op de opdracht waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht
van toepassing.
16.2 De toepasselijkheid van de United Nations Convention
on Contracts for the International Sale of Goods of 1980
(CISG) is uitgesloten.
16.3 Geschillen tussen de opdrachtgever en de adviseur
worden zoveel mogelijk langs minnelijke weg, daaronder
begrepen mediation door aanwijzing van een geregistreerd
MfN mediator, opgelost. Indien geen minnelijke oplossing
kan worden bereikt, zal het geschil worden voorgelegd aan
de Rechtbank Rotterdam.

13.3 Indien de opdrachtgever (een gedeelte van) de
juistheid van een factuur gemotiveerd en schriftelijk
omkleed betwist, is hij niettemin gehouden tot tijdige
betaling van het niet betwiste gedeelte. Betwisting van een
factuur dient schriftelijk en binnen zeven (7) kalenderdagen
na dagtekening te geschieden. Blijkt de betwiste factuur
alsnog verschuldigd, is de adviseur gerechtigd de wettelijke
(handels)rente te berekenen vanaf de dag waarop de
betaling uiterlijk had behoren te geschieden. Het staat de
adviseur vrij om zijn werkzaamheden op te schorten zodra
opdrachtgever op basis van onredelijke c.q. onjuiste
gronden zijn betalingsverplichtingen opschort.
13.4 Bij niet tijdige betaling van de factuur is de adviseur
gerechtigd aan de opdrachtgever de wettelijke
(handels)rente te berekenen alsmede om zijn
werkzaamheden op te schorten tot betaling heeft
plaatsgevonden. Alle werkelijk door de adviseur gemaakte
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