Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden van Waterdicht VOF gevestigd te Nijmegen, Nederland.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 76115143.

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de
navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
A Waterdicht: Waterdicht VOF, de gebruiker van de algemene
voorwaarden;
B Opdrachtgever: rechts persoon die aan Waterdicht een opdracht
verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden, die met Waterdicht
een Overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten of aan wie
Waterdicht een aanbieding doet of dienst levert;
C Overeenkomst: een inspannings verbintenis tussen Waterdicht en
Opdrachtgever die tot stand komt door aanvaarding van
Opdrachtgever van een aanbod door Waterdicht.
D Partijen: Waterdicht en Opdrachtgever gezamenlijk;
E Schriftelijk e : per e-mail, per fax, per post of via een fysiek document;
F Derde n : een natuurlijk of rechtspersoon niet zijnde partij bij de
Overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid
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1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle: aanbiedingen,
offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen, overeenkomsten,
vervolgopdrachten, gewijzigde of aanvullende opdracht waarbij Waterdicht
zich verbindt/zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor de
Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Waterdicht voortvloeiende
werkzaamheden. De toepasselijkheid van enige algemene of andere
voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle
overeenkomsten met Waterdicht, voor de uitvoering waarvan Derden dienen
te worden betrokken.
3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijke schriftelijk overeengekomen zijn.
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden
nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van
deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Waterdicht en
Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen
ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige,
aanvullende en/of vervolgopdrachten.
6. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten kan de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Opdrachtgever ter
beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever langs
elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. De door Waterdicht gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en
blijven 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Waterdicht is alleen
aan de aanbiedingen en offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door
Opdrachtgever binnen 30 dagen uitdrukkelijk en wederzijds kenbaar wordt
bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
2. Indien de aanvaarding afwijkt van de algemene voorwaarden of/en van het
in de offerte opgenomen aanbod is Waterdicht daaraan niet gebonden. De
Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding
tot stand, tenzij Waterdicht Schriftelijk akkoord gaat met de afwijking en .
3. Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van
gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van enig
communicatiemiddel tussen Waterdicht en Opdrachtgever, dan wel tussen
Waterdicht en een derde, voor zover deze betrekkingen hebben op de relatie
tussen Waterdicht en Opdrachtgever, is Waterdicht niet aansprakelijk, tenzij
er sprake mocht zijn van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid aan
de zijde van Waterdicht.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Waterdicht zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren,
Waterdicht gaat een inspanningsverbintenis aan.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist,
heeft Waterdicht het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten
door Derden.
3. De Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering
van de opdracht te verlenen en Waterdicht al datgene dat daartoe benodigd
is kosteloos ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in het verstrekken
van gegevens en informatie die voor een goede uitvoering van de opdracht
benodigd zijn.
4. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens of
vereiste uit lid 3 van artikel 4 van deze algemene voorwaarden niet tijdig aan
Waterdicht zijn verstrekt, heeft Waterdicht het recht de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te
brengen.
5. Waterdicht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook,
doordat Waterdicht is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5 Betaling
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1. Betaling aan Waterdicht dient te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, op een door Waterdicht aan te geven wijze in de valuta
waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten

de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever mag de
betalingsverplichting aan Waterdicht niet verrekenen met een vordering op
Waterdicht.
2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van
14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de
wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente
geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening
van het volledige bedrag.
3. In geval het in zicht zijn van een liquidatie, faillissement, beslag of surseance
van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Waterdicht op
de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van n of
meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging
van voldoening voor rekening van de Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke
en executiekosten als de buitengerechtelijke kosten. Indien Opdrachtgever in
gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een
dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag.

Artikel 6 Opzegging en ontbinding
1. Waterdicht is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien:
A Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet
volledig nakomt.
B Na het sluiten van de Overeenkomst Waterdicht ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever
een verplichting uit de Overeenkomst niet zal nakomen.
2. Voorts is Waterdicht bevoegd de Overeenkomst te doen ontbinden indien
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van
de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
verwacht.
3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van
Waterdicht op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Waterdicht de
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Waterdicht zijn
aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen
conform artikel 7:408 BW.
5. Waterdicht behoudt bij ontbinding het recht om schadevergoeding te
vorderen.

Artikel 7 Klachten
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1. Klachten over een potentieel gebrek in de verrichte werkzaamheden moet
Opdrachtgever binnen 2 maanden na afronding van de betreffende
werkzaamheden, schriftelijk melden aan Waterdicht. De ingebrekestelling
moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming
bevatten, zodat Waterdicht er adequaat op kan reageren.

2. Als een klacht terecht is, verricht Waterdicht de werkzaamheden alsnog
zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit
laatste moet Opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet
meer mogelijk of zinvol is, zal Waterdicht aansprakelijk zijn binnen de
grenzen van artikel 8.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Waterdicht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte of
andere schade die een gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de verplichtingen. Behoudens aantoonbare opzet en bewuste
roekeloosheid. De hoogte van de aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal
een bedrag gelijk aan het in de betreffende Overeenkomst in rekening
gebrachte honorarium.
2. De hoogte van de aansprakelijkheid van Waterdicht zal nimmer meer
bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Waterdicht uit
te keren bedrag.
3. Waterdicht is niet aansprakelijk voor schade wegens vertraging of iedere
andere niet-nakoming van de Overeenkomst veroorzaakt door overmacht,
bedrijfsgeschillen of andere redenen of omstandigheden welke redelijkerwijs
buiten de invloedssfeer van Waterdicht vallen.
4. Waterdicht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij
uitgaat van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
5. Opdrachtgever vrijwaart Waterdicht voor eventuele aanspraken van
Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade
lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien Waterdicht uit
dien hoofde door Derden mocht worden aangesproken, dan is
Opdrachtgever gehouden Waterdicht zowel buiten als in rechte bij te staan
en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag
worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van
adequate maatregelen, dan is Waterdicht, zonder ingebrekestelling,
gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Waterdicht en Derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en
risico van Opdrachtgever.

Artikel 9 Overmacht
1.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming
van Waterdicht in de nakoming van enige verplichting jegens
Opdrachtgever niet aan Waterdicht kan worden toegerekend in geval van
een van de wil van Waterdicht onafhankelijke omstandigheid, waardoor de
nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of
gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtgever kan worden verlangd.
Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van
toeleveranciers of andere Derden, stroomstoringen en het defect gaan van
apparatuur waarmee Waterdicht uitvoering geeft aan de Overeenkomst,
werkstakingen binnen het bedrijf van Waterdicht, ziekte of
arbeidsongeschiktheid binnen het bedrijf van Waterdicht, omstandigheden

veroorzaakt door een pandemie of epidemie of een inter nationale crisis
van andere aard.
2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg
waarvan Waterdicht niet aan zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever
kan voldoen, dan worden, die verplichtingen opgeschort zolang Waterdicht
niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde
situatie 30 dertig kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het
recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Waterdicht is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade,
ook niet als Waterdicht als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel
geniet.

Artikel 10 Geheimhouding
1. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit een
andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door
de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.
2. Indien, op grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,
Waterdicht gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of
bevoegde rechter aangewezen Derden mede te verstrekken, en Waterdicht
zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Waterdicht niet
gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever
niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige
schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 11 Intellectueel eigendom
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1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde
behoudt Waterdicht zich de rechten en bevoegdheden voor die Waterdicht
toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Waterdicht verstrekte contracten, documenten en adviezen zijn
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever. In het
geval Opdrachtgever een contract of advies ter beschikking stelt aan een
Derde of openbaar maakt met het oogmerk om Derde n te laten profiteren
van de dienstverlening van Waterdicht, anders dan het oogmerk om een
verbintenis tot stand te laten komen tussen hem en een Derde met het
contract of document, verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete
ter hoogte van 5000 vijfduizend euro, Waterdicht behoudt zijn recht om
naast de boete schadevergoeding te vorderen.
3. Verdere verspreiding door Derden van geleverde contracten, documenten of
adviezen die een gevolg zijn van de eerdere verspreiding van
Opdrachtgever, komen ook voor de rekening en verantwoordelijkheid van de
Opdrachtgever. Elke individuele verspreiding door Derden is een overtreding
van Opdrachtgever als bedoeld in lid 2 van dit artikel.
4. Waterdicht behoudt het recht de door uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij
geen vertrouwelijke informatie ter kennis van Derden wordt gebracht.

Artikel 12 Medewerkersbeding
1. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals 1
één jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke
toestemming van Waterdicht, medewerkers van Waterdicht die betrokken
zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen
dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
2. Waterdicht zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet
onthouden indien Opdrachtgever een passende schadeloosstelling heeft
aangeboden. Een passende schadeloosstelling is gedefinieerd als een
vergoeding van 10 tien maandsalarissen op basis van een werkweek van
40 veertig uur.

Artikel 13 Verjaring
1. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die
de Opdrachtgever jegens Waterdicht en Lars Krooshof en/of Sam Derks en/
of Thomas Thuijsman kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het
moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend
kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 14 Meerwerk
1. Indien Waterdicht op verzoek van Opdrachtgever of op zijn eigen verzoek,
met voorafgaande schriftelijke instemming van Opdrachtgever,
werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of
omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of
prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke
tarieven van Waterdicht.
2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als
bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en
verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
3. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal
Waterdicht Opdrachtgever altijd tevoren schriftelijk informeren over de
financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 15 Geschillen
1. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 Toepasselijk recht
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1. Op elke Overeenkomst tussen Waterdicht en Opdrachtgever is het
Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of
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5. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met een aanbieding/offerte van
Waterdicht geeft Opdrachtgever toestemming aan Waterdicht om na
voltooiing van de opdracht, die uit Overeenkomst voortvloeit, zijn
bedrijfs naam en logo en de bedrijfs naam en logo van een gelieerde
organisatie die profiteert van de werkzaamheden van Waterdicht te mogen
gebruiken ter referentie of promotie, Waterdicht zal de bedrijfs naam en het
logo voor geen ander doeleinde gebruiken.

Artikel 17 survival
1. De bepalingen uit deze Overeenkomst die de strekking hebben om na
beëindiging van deze Overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot artikel 8 aansprakelijkheid , artikel 10
geheimhouding , artikel 11 intellectueel eigendom , artikel 12
medewerkersbeding , artikel 15 geschillen , artikel 16 toepasselijk recht en
deze bepaling survival , blijven na het eindigen van de Overeenkomst
onverminderd van kracht.

Artikel 18 Wijziging en vindplaats algemene voorwaarden

)

)

(

)

)

(

(

(

)

)

)

1. Waterdicht is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te
wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Waterdicht Opdrachtgever tijdig op
de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of
aangevulde voorwaarden zal 30 dagen zitten.
3. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel.
4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals
die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
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gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer
Opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Waterdicht gevestigd is,
is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit
de relatie tussen Opdrachtgever en Waterdicht.

