Algemene voorwaarden van MarjoleinInschakelen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, geleverd door MarjoleinInschakelen en
maken deel uit van de overeenkomsten die gesloten worden met opdrachtgevers.
Artikel 1.

Opdrachtgever en opdrachtnemer

1. Onder opdrachtgever wordt verstaan, degene die de opdracht heeft gegeven; onder
Opdrachtnemer MarjoleinInschakelen.
2. De voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen
opdrachtgever en MarjoleinInschakelen, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
3. MarjoleinInschakelen staat niet in een gezagsverhouding tot de opdrachtgever en zal de
overeengekomen werkzaamheden uitvoeren in het eigen kantoor, tenzij anders overeenkomen.
Artikel 2.

Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Artikel 3.

Tarieven

1. De tarieven van MarjoleinInschakelen berusten op uurbasis c.q. dagdeelbasis, tenzij een andere
wijze van beloning is overeengekomen. De geldende tarieven zijn opgenomen in de overeenkomst.
2. Noodzakelijke reiskosten (bij een afstand vanaf 10 kilometer vanaf de vestigingsplaats van
MarjoleinInschakelen) die worden gemaakt, worden afzonderlijk van het uur- of dagdeeltarief
In rekening gebracht, conform gemaakte afspraken.
3. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn in overeenkomsten genoemde
bedragen altijd exclusief omzetbelasting.
4. Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden eenmaal per
kalendermaand gedaan. In het geval van kortdurende opdrachten zullen declaraties na afloop
van de opdracht worden gedaan, tenzij anders overeengekomen.
5. MarjoleinInschakelen verplicht zich, een verantwoording van uren en kosten bij te houden en
deze bij elke declaratie, of tussentijds op verzoek, beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt
slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.
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Artikel 4.

Wijziging van de opdracht

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of
namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, zullen de opdrachtgever extra in rekening worden gebracht, mits
een en ander contractueel is vastgelegd.
veranderingen die daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding
zijn voor het dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan oorspronkelijk
overeengekomen.
2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de
uitvoering daarvan, dienen door opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de freelancer
te worden meegedeeld. Worden ze mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de
tenuitvoerlegging van de bedoelde wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 5.

Eigendommen van opdrachtgever

1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die haar door of vanwege
opdrachtgever zijn toevertrouwd, dient MarjoleinInschakelen dezelfde zorg aan te wenden die
zij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt.
2. MarjoleinInschakelen draagt het risico voor de in het vorige lid bedoelde zaken gedurende de
tijd dat deze aan haar zijn toevertrouwd.
Artikel 6.

Geheimhouding

MarjoleinInschakelen verplicht zich alle informatie, bedrijfsgegevens en gegevensbestanden van de
opdrachtgever, alsmede overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komende
gegevens te behandelen als vertrouwelijk, zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.
Artikel 7.

Betaling

1. Betaling zal geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Bij afwijking van de betalingstermijn zal opdrachtgever over het factuurbedrag een rente
vergoeden overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor berekening
van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden.
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Artikel 8.

Klachten

1. Reclames dienen schriftelijk te geschieden en wel uiterlijk binnen 90 dagen ná beëindiging van de
opdracht.
2. De aansprakelijkheid van MarjoleinInschakelen uit hoofde van enige overeengekomen dienst
is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.
3. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, mag MarjoleinInschakelen voor ondeugdelijk
werk nieuw werk leveren indien dit mogelijk is.
4. MarjoleinInschakelen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de opdracht die door
opdrachtgever is verstrekt.
Artikel 9.

Overmacht

1. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van MarjoleinInschakelen ontslaat deze van
het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de
opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schades en interesten kan
doen gelden. MarjoleinInschakelen zal zich, indien mogelijk, inspannen om in vervanging te
voorzien.
2. In geval van overmacht zal MarjoleinInschakelen daarvan onverwijld mededeling doen aan de
opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht
dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.
Artikel 10.

Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de
Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaar de opdrachtgever, dat
geen inbreuk op op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en
vrijwaart hij de freelancer in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de
verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.
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Artikel 11.

Beëindiging door MarjoleinInschakelen

1. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te
zijn:
- in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
ook niet na daartoe door de freelancer gesommeerd te zijn;
- bij faillissement of surséance van betaling van hemzelf dan wel zijn onderneming;
- bij liquidatie van zijn bedrijf.
2. MarjoleinInschakelen heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder
Sommatie en / of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot
enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Artikel 12.

Toepasselijk recht

1. De voorwaarden in al haar onderdelen worden beheerst door Nederlands Recht.
2. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan, welke bevoegd is in de vestigingsplaats van de opdrachtgever.
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