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De Algemene Voorwaarden Temporary Works Design zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Rotterdam op 26 juli 2021 onder 

nummer 40/2021. 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen  

▪ Opdracht: de aanvaarding door de Opdrachtgever van de 

Offerte; 

▪ Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht 

geeft aan de Adviseur om de diensten en/of werkzaamheden 

van het Project te leveren of aan wie de Adviseur een 

aanbieding doet; 

▪ Voorwaarden: Temporary Works Design Algemene 

Voorwaarden; 

▪ Adviseur: Temporary Works Design, zijnde de van 

toepassing zijnde entiteit van de Temporary Works Design-

groep, zoals bedoeld in de Offerte; 

▪ Bekendmakende Partij: de partij die de vertrouwelijke 

informatie verstrekt; 

▪ Nationale Feestdag: een nationale feestdag in het land van 

de Adviseur; 

▪ Partij of Partijen: Adviseur en Opdrachtgever;  

▪ Project: Project zoals bepaald in de Offerte en bijkomende 

aanvragen die direct voortvloeien uit de Werkzaamheden die 

door de Adviseur in het kader van de Opdracht worden 

uitgevoerd; 

▪ Offerte: formele aanbieding voor werkzaamheden door de 

Adviseur; 

▪ Ontvangende Partij: de partij die de vertrouwelijke informatie 

ontvangt; en 

▪ Werkzaamheden: opgedragen werkzaamheden. Omvat, 

maar is niet beperkt tot, ontwerpen, schetsen, planning, input 

en te leveren prestaties van Project zoals bepaald in de 

Offerte.  

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen die 

door de Adviseur zijn gedaan, alle Projecten die aan de Adviseur 

zijn opgedragen en alle door de Adviseur aangegane 

overeenkomsten met betrekking tot het verlenen van diensten 

en/of het uitvoeren van Werkzaamheden door de Adviseur en 

eventuele verbintenissen die voortvloeien uit deze 

overeenkomsten en het sluiten van daarop gebouwde (nieuwe) 

overeenkomsten tussen de Adviseur en de Opdrachtgever. 

 

2.2 Voor zover de Partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn 

overeengekomen, zijn deze Voorwaarden volledig en 

onvoorwaardelijk van kracht tussen de Partijen. Elke verwijzing 

door de Opdrachtgever naar zijn eigen of andere Voorwaarden, 

ongeacht hun benaming of in welk stadium van totstandkoming 

van de overeenkomst met de Adviseur dit ook gebeurt, wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

2.3 Afwijking van deze voorwaarden kan alleen plaatsvinden door 

middel van een schriftelijke overeenkomst tussen de 

Opdrachtgever en de Adviseur.  

 

 

 

2.4 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of 

vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze 

Voorwaarden onverminderd van kracht. Bij strijdigheid tussen de 

voorwaarden van de Opdracht die de Opdrachtgever en de 

Adviseur zijn overeengekomen en de Voorwaarden, prevaleren 

de voorwaarden in de schriftelijke Opdracht.   

 

2.5 In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nederlandse tekst 

en vertalingen van de Voorwaarden, prevaleert de Nederlandse 

tekst.  

 

Artikel 3. Offerte 

3.1 De Offerte is geheel vrijblijvend en geldt gedurende dertig (30) 

kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.  

 

3.2 De Adviseur baseert de Offerte op gegevens, tekeningen en 

andere informatie die door de Opdrachtgever zijn verstrekt. De 

Adviseur mag daarom uitgaan van hun juistheid en volledigheid.  

 

Artikel 4. Project  

4.1 Het Project start bij de Opdracht. Het Project omvat alles wat 

is overeengekomen tussen de Opdrachtgever en de Adviseur. 

Indien er geen nadere schriftelijke overeenkomst is, vormt de 

Offerte de overeenkomst. 

 

4.2 Het is aan geen van de Partijen toegestaan het Project aan 

een derde over te dragen of toe te wijzen zonder de schriftelijke 

toestemming van de andere Partij, welke toestemming echter niet 

op onredelijke gronden zal worden onthouden. 

 

Artikel 5. Prijs 

5.1 De prijs van het Project zal worden berekend op basis van het 

aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief, tenzij 

uitdrukkelijk anders overeengekomen.  

 

5.2 Reis- en verblijfkosten zijn niet in het uurtarief inbegrepen en 

worden apart in rekening gebracht.  

 

5.3 Indien de Adviseur op verzoek van de Opdrachtgever 

constructies, apparatuur en/of diensten van derden aanschaft, 

geschiedt dit op basis van 10% cost-plus ten opzichte van de 

kostprijs, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

 

5.4 Alle door de Adviseur in de Offerte of elders genoemde 

bedragen zijn exclusief eventuele verschuldigde bronbelasting 

en/of omzetbelasting. Eventuele bronbelastingen die aan de 

Opdrachtgever of de Adviseur worden opgelegd, zijn voor 

rekening van de Opdrachtgever. 

 

Artikel 6. Aanpassing en wijziging van het Project  

6.1 Indien er wijzigingen aan het Project nodig zijn, bespreken de 

Partijen hoe dergelijke wijzigingen kunnen worden doorgevoerd, 

waaronder, indien van toepassing, de prijs, planning, levering en 

voorwaarden. 
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6.2 Voorbeelden van situaties waarin het Project door de Partijen 

kan worden aangepast zijn, maar niet gelimiteerd tot: 

a. ingeval er wijzigingen zijn in de uitgangspunten die bij de 

oprichting van het Project zijn vastgesteld, of zich andere 

omstandigheden voordoen die verband houden met de 

grondslagen van het Project; 

b. ingeval er relevante wijzigingen zijn in voorschriften en/of 

beschikkingen (van de overheid); 

c. ingeval er relevante veranderingen zijn in de reikwijdte van het 

werk of de planning van het Project; 

d. ingeval er noodzakelijke wijzigingen in de Werkzaamheden zijn 

die de Opdrachtgever verlangt, of veranderingen in 

Werkzaamheden die al zijn goedgekeurd of deel uitmaken van 

een fase die al is goedgekeurd; en/of 

e. ingeval zich tijdens de uitvoering van het Project de noodzaak 

van aanvullende Werkzaamheden aandient. 

 

Artikel 7. Levering 

7.1 De door de Adviseurs opgegeven leveringstermijnen 

(ongeacht hun benaming) zijn nimmer absolute, onafwendbare 

en/of definitieve, bindende leveringstermijnen. De Adviseur is dan 

ook nimmer enige vergoeding verschuldigd voor schade 

veroorzaakt door overschrijding van de leveringstermijnen.  

 

7.2 De Adviseur erkent het belang van de Opdrachtgever bij tijdige 

levering en zal zijn uiterste best doen om te voldoen aan de 

aangegeven leveringstermijnen.  

 

7.3 Bij het bepalen van de leveringstermijnen gaat de Adviseur 

ervan uit dat hij in staat is om het Project uit te voeren onder de 

omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. Indien er 

sprake is van aanvullende Werkzaamheden, wijzigingen, 

opschorting of andere omstandigheden dan die bij de Adviseur 

bekend waren op het moment dat de Adviseur de 

leveringstermijnen vaststelde, kan de Adviseur, redelijk 

handelend, de leveringstermijnen verlengen met de tijd die hij 

nodig heeft om het Project te voltooien.  

 

7.4 In geval van aanvullende Werkzaamheden of opschorting 

worden de Werkzaamheden in alle redelijkheid verricht wanneer 

de planning van de Adviseur dit toelaat. 

 

Artikel 8. Verplichtingen van de Adviseur 

8.1 De Adviseur gedraagt zich jegens de Opdrachtgever als een 

behoorlijke en zorgvuldige Adviseur.  

 

8.2 De Adviseur is gehouden redelijke inspanningen te leveren 

om ervoor te zorgen dat hij over de vereiste kennis en 

vaardigheden beschikt om de Werkzaamheden uit te voeren. De 

Adviseur is gehouden het Project naar behoren en zorgvuldig uit 

te voeren, de Opdrachtgever onafhankelijk te ondersteunen en 

zijn diensten naar beste kunnen en kennis te verlenen. 

 

8.3 De Adviseur is gehouden de Opdrachtgever op de hoogte te 

houden van de uitvoering van het Project.  

 

8.4 De Adviseur is gehouden de Opdrachtgever op de hoogte te 

stellen indien door of namens de Opdrachtgever verstrekte 

informatie, of door of namens de Opdrachtgever genomen 

besluiten, zodanige fouten of gebreken bevatten dat de Adviseur 

in strijd met de redelijkheid zou handelen indien hij de uitvoering 

van het Project dit zou voortzetten zonder de Opdrachtgever te 

waarschuwen.   

Artikel 9. Verplichtingen van de Opdrachtgever 

9.1 De Opdrachtgever gedraagt zich jegens de Adviseur een 

behoorlijke en zorgvuldige Opdrachtgever. 

9.2 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige 

levering als de juistheid van de gegevens, informatie en 

beslissingen die door of namens de Opdrachtgever aan de 

Adviseur worden verstrekt en die nodig zijn om het Project naar 

behoren uit te voeren. De Opdrachtgever vrijwaart de Adviseur 

voor aanspraken van derden met betrekking tot deze gegevens, 

informatie en beslissingen. 

 

9.3 De Opdrachtgever is verplicht de Adviseur, zo snel als 

redelijkerwijs mogelijk is en zonder onnodige vertraging, 

schriftelijk op de hoogte stellen indien hij een gebrek in het advies 

van de Adviseur opmerkt of had moeten opmerken of daarvan op 

de hoogte had moeten zijn. 

 

9.4 De Opdrachtgever zal de Adviseur te vrijwaren voor 

aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering 

van het Project. Dit laat de aansprakelijkheid van de Adviseur 

jegens de Opdrachtgever onverlet.  

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

10.1 De Adviseur is jegens de Opdrachtgever aansprakelijk 

indien: 

a. er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering 

van een van de verplichtingen van de Adviseur; 

b. de Opdrachtgever tijdig een gemotiveerde schriftelijke 

ingebrekestelling aan de Adviseur heeft verstrekt, uiterlijk 14 

kalenderdagen nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of 

redelijkerwijs had behoren te ontdekken, en de Adviseur heeft 

gesommeerd de gevolgen van de tekortkoming binnen een 

redelijke termijn te herstellen; 

c. de Adviseur de ingebrekestelling als bedoeld in artikel 10.1b 

niet of niet tijdig is nagekomen. 

 

10.2 Indien de aansprakelijkheid van de Adviseur kan worden 

aangetoond, is de aansprakelijkheid van de Adviseur, om welke 

reden dan ook, altijd beperkt tot directe schade. 

 

10.3 Onder directe schade wordt nimmer verstaan, zonder 

beperking: immateriële schade, gevolgschade, 

bedrijfsonderbreking, gederfde winst en/of gederfde inkomsten, 

productieverlies, overliggeld, waardevermindering van goederen 

en bedragen die in de implementatiekosten zouden zijn 

opgenomen ingeval het Project vanaf het begin goed zou zijn 

uitgevoerd.  

 

10.4 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande bepalingen is 

de door de Adviseur te vergoeden schade per Project beperkt tot 

een bedrag gelijk aan de prijs van het Project, met een maximum 

van € 1.000.000,-. 

 

10.5 Elke aansprakelijkheid van de Adviseur vervalt na een 

periode van drie (3) jaar vanaf de datum waarop (een deel van) 

het Project eindigt door voltooiing of beëindiging. 

 

10.6 Na verloop van één (1) jaar na een schriftelijke, 

gemotiveerde mededeling omtrent een toerekenbare 

tekortkoming vervalt ieder recht op aanspraken. 

 

10.7 De Adviseur is niet aansprakelijk voor enige schade als 

gevolg van wijzigingen aan de geleverde Werkzaamheden. 
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10.8 Het recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding 

vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform het 

Project. 

 

10.9 Indien en wanneer de Opdrachtgever een aan het Project 

verbonden risico heeft verzekerd, is hij verplicht eventuele schade 

uit deze verzekering te vorderen en de Adviseur te vrijwaren tegen  

verhaal van aanspraken van de verzekering. 

 

Artikel 11. Werken op locatie/detachering 

11.1 Indien een persoon in dienst van de Adviseur 

Werkzaamheden verricht op de locatie van de Opdrachtgever 

en/of onder toezicht van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever 

verantwoordelijk voor het welzijn van die persoon en voor het 

zorgen voor een veilige werkomgeving.  

 

11.2 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart de 

Adviseur voor alle aanspraken op schadevergoeding van de 

Opdrachtgever of derden veroorzaakt door personen die door de 

Adviseur aan de Opdrachtgever zijn geleverd. 

 

11.3 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart de 

Adviseur voor alle aanspraken van personen die door de Adviseur 

aan de Opdrachtgever zijn geleverd in overeenstemming met 

artikel 10.1, voor door genoemde persoon geleden schade die 

verband houdt met het feit dat die persoon onder toezicht van de 

Opdrachtgever werkt. 

 

Artikel 12. Levering van goederen 

12.1 Dit Artikel 12 is alleen van toepassing indien de Adviseur 

materiële goederen aan de Opdrachtgever levert. 

 

12.2 Goederen die door de Adviseur aan de Opdrachtgever 

moeten worden geleverd, worden Ex-Works (Incoterms 2020) 

geleverd op de door de Adviseur te bepalen plaats, tenzij anders 

overeengekomen. 

 

12.3 In geval van gebreken aan de goederen, verhelpt de 

Adviseur deze gebreken indien: 

a. de Opdrachtgever de Adviseur hiervan zo spoedig mogelijk op 

de hoogte heeft gesteld; 

b. het gebrek toe te rekenen is aan de Adviseur; 

c. het gebrek in het goed is opgetreden na levering, op een 

moment dat redelijkerwijs werd verwacht dat het gebrek niet was 

opgetreden, of 12 maanden na levering, welke van beide korter is 

(de 'Gebreksperiode'); en 

d. geen van de uitsluitingen genoemd in artikel 12.4 van 

toepassing is. 

 

12.4 Gebreken die het gevolg zijn van de volgende zaken zijn 

uitgesloten: 

a. normale slijtage; 

b. onjuist gebruik; 

c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; 

d. installatie, montage, wijziging of reparatie uitgevoerd door de 

Opdrachtgever of door een derde; 

e. gebreken of ongeschiktheid van door de Opdrachtgever 

gebruikte of voorgeschreven goederen, materialen of 

hulpmiddelen; en 

f. het niet of onjuist opvolgen van de instructies van de Adviseur 

door de Opdrachtgever of een derde partij. 

 

12.5 In geval van een gebrek vergoedt de Opdrachtgever de 

volgende kosten aan de Adviseur: 

a. alle transport- of verzendkosten; 

b. kosten van demontage en montage; en/of 

c. alle reis- en verblijfkosten. 

 

Artikel 13. Beëindiging en opschorting 

13.1 De Opdracht kan worden beëindigd door middel van een 

schriftelijke mededeling van de Opdrachtgever gericht aan de 

Adviseur, waarin in ieder geval de redenen voor de beëindiging 

en de ingangsdatum van de beëindiging zijn opgenomen. 

 

13.2 De Opdrachtgever kan de Adviseur opdracht geven het 

Project op te schorten. De Opdrachtgever moet dit schriftelijk en 

met onderbouwing kenbaar maken. Na de melding als bedoeld in 

artikel 13.1 bespreken de Opdrachtgever en de Adviseur 

onverwijld de gevolgen van de opschorting. Na 30 opeenvolgende 

dagen opschorting, of in totaal 45 dagen in de loop van het 

Project, heeft de Adviseur het recht om de Opdracht te 

beëindigen, in welk geval artikel 13.3 van toepassing is alsof de 

Opdrachtgever het Project heeft beëindigd. 

 

13.3 Indien het Project wordt beëindigd of opgeschort, is de 

Opdrachtgever verplicht de factuur (facturen) van de Adviseur te 

betalen, berekend op basis van de voortgang van de 

Werkzaamheden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, alle reeds 

gemaakte kosten en alle redelijke toekomstige kosten die 

voortvloeien uit de verplichtingen die de Adviseur al is aangegaan 

voor de verdere uitvoering van het Project, gerekend vanaf het 

moment van beëindiging of opschorting.  

 

Artikel 14. Betaling 

14.1 De Adviseur stuurt de Opdrachtgever maandelijks een 

factuur op basis van werkelijke tijd en kosten, tenzij anders 

overeengekomen. 

 

14.2 De Opdrachtgever dient de factuur van de Adviseur binnen 

30 dagen na factuurdatum en op de door de Opdrachtgever 

aangewezen bankrekening te betalen. 

 

14.3 Indien de Opdrachtgever (een deel van) de juistheid van een 

factuur schriftelijk en met onderbouwing betwist, blijft hij verplicht 

tot tijdige betaling van het onbetwiste deel. Betwisting van een 

factuur dient schriftelijk en binnen zeven (7) kalenderdagen na de 

factuurdatum te geschieden. Indien de betwiste factuur 

verschuldigd blijkt te zijn, is de Adviseur gerechtigd de wettelijke 

(handels)rente in rekening te brengen vanaf de datum waarop de 

betaling had moeten plaatsvinden. De Adviseur kan zijn 

werkzaamheden opschorten ingeval de Opdrachtgever zijn 

betalingsverplichtingen op onbillijke of ongerechtvaardigde 

gronden heeft opgeschort. 

 

14.4 Niet-tijdige betaling van een factuur geeft de Adviseur recht 

om de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen aan de 

Opdrachtgever en zijn werkzaamheden op te schorten totdat 

betaling heeft plaatsgevonden. Alle door de Adviseur werkelijk 

gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening, zowel 

gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening 

van de Opdrachtgever. 
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Artikel 15. Geheimhoudingsverplichting   

15.1 De Ontvangende Partij onthoudt zich van het 

verveelvoudigen, publiceren of verstrekken aan derden van 

vertrouwelijke informatie die zij van de Bekendmakende Partij 

heeft ontvangen en neemt strikte vertrouwelijkheid met betrekking 

tot dergelijke informatie in acht. Deze verplichting vervalt vijf (5) 

jaar na voltooiing van het Project. 

 

15.2 Informatie in deze context omvat alle vertrouwelijke 

informatie, knowhow, gegevens, technische rapporten, 

tekeningen of enige schriftelijke of mondelinge informatie van 

soortgelijke aard. 

 

15.3 Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie waarvan de 

Ontvangende Partij kan aantonen dat deze:  

a. rechtmatig in het bezit was van de Ontvangende Partij en/of 

haar adviseurs voorafgaand aan een dergelijke openbaarmaking, 

zoals blijkt uit het schriftelijke verslag van haar of van haar 

adviseurs en die niet direct en/of indirect van de Bekendmakende 

Partij is verkregen; 

b. onafhankelijk is ontwikkeld door de Ontvangende Partij, anders 

dan in verband met deze Overeenkomst; 

c. zich op het moment van openbaarmaking aan de Ontvangende 

Partij en/of haar adviseurs in het publieke domein bevond of, na 

een dergelijke openbaarmaking, algemeen beschikbaar wordt 

voor derden via publicatie of anderszins buiten de schuld van de 

Ontvangende Partij en/of haar adviseurs; of 

d. aan de Ontvangende Partij is openbaar gemaakt door een 

derde partij aan wie, naar beste weten van de Ontvangende Partij 

en na grondig onderzoek, het niet verboden is om dergelijke 

informatie openbaar te maken op grond van een 

geheimhoudingsplicht jegens de Bekendmakende Partij. 

 

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten  

16.1 De Adviseur behoudt het exclusieve eigendom van alle 

intellectuele eigendomsrechten op door hem gemaakte 

aanbiedingen en verstrekte ontwerpen, illustraties, tekeningen, 

modellen, software en dergelijke. 

 

16.2 De Adviseur verstrekt aan de Opdrachtgever een 

eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare 

licentie voor de Werkzaamheden die zijn geleverd in het kader van 

de Opdracht. Niettegenstaande het voorgaande, heeft de 

Adviseur het recht om deze licentie in te trekken indien de 

Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt. 

 

16.3 De Partijen behouden het eigendomsrecht op hun 

Intellectuele Eigendom dat al bestond voorafgaand aan deze 

Overeenkomst of dat buiten de reikwijdte van de Opdracht en 

Offerte ligt.    

 

Artikel 17. Gegevensbescherming   

17.1 De Partijen kunnen persoonlijk identificeerbare informatie 

over medewerkers van de Adviseur of de Opdrachtgever of 

derden verzamelen, verwerken en delen indien dit nodig is voor 

de uitvoering van de verplichtingen onder de Overeenkomst of 

andere wettelijke verplichtingen.  

 

17.2 Alle persoonlijk identificeerbare informatie die door de 

Adviseur of de Opdrachtgever wordt openbaargemaakt, dient te 

worden verwijderd als deze niet meer nodig is voor de uitvoering 

van de Overeenkomst of vanwege andere wettelijke 

verplichtingen.  

17.3 Op verzoek kan alle persoonlijk identificeerbare informatie 

die door de Adviseur of de Opdrachtgever wordt 

openbaargemaakt, worden geraadpleegd door de betrokkenen 

van de andere Partij.  

 

17.4 Bij de activiteiten omschreven in 17.1 treden de Partijen op 

als verwerkingsverantwoordelijken. De Partijen erkennen hun 

verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke en erkennen de 

rechten van de medewerkers van de Adviseur, de Opdrachtgever 

en/of derden als de personen op wie de gegevens betrekking 

hebben (betrokkenen). De Partijen erkennen dat alle persoonlijk 

identificeerbare informatie die door de Adviseur en de 

Opdrachtgever over medewerkers wordt openbaargemaakt, 

wordt beschermd door de Europese wetgeving inzake 

gegevensbescherming.  

 

Artikel 18. Toepasselijk recht 

18.1 Op deze Voorwaarden en op het Project waarop deze 

Voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van 

toepassing. 

 

18.2 De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde 

Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende 

roerende zaken van 1980 (CISG) is uitgesloten. 

 

18.3 Geschillen tussen de Opdrachtgever en de Adviseur worden 

zoveel mogelijk minnelijk geschikt, waartoe bemiddeling door 

aanstelling van een bij MfN geregistreerde mediator kan behoren.  

 

18.4 Indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt in 

overeenstemming met artikel 18.3, wordt het geschil, ingeval de 

Opdrachtgever is geregistreerd in een staat die deel uitmaakt van 

de Brussel Ibis-verordening 1215/2012, voorgelegd aan de 

Rechtbank te Rotterdam. 

 

18.5 Indien de Opdrachtgever niet is geregistreerd in een staat die 

deel uitmaakt van de Brussel Ibis Verordening 1215/2012, wordt 

het geschil ter arbitrage voorgelegd aan het Nederlands Arbitrage 

Instituut (NAI) te Rotterdam. 

 


