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ALGEMENE VOORWAARDEN EPP

1 - ALGEMEEN
1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die de opdracht
geeft. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht uitvoert, zijnde EPP in de persoon van JGP Eikholt.
1.2 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de Opdrachtnemer.
2 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de prijsaanbieding
en de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer (digitaal) is ontvangen.
2.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking
van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
3 - UITVOERING VAN DE OPDRACHT
3.1 Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar beste
inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
3.2 Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de
zijde van Opdrachtnemer, hetgeen met zich brengt dat de Opdrachtnemer uitsluitend gehouden is zich ertoe
in te spannen het door Opdrachtgever beoogde resultaat te behalen. De Opdrachtnemer staat uitdrukkelijk
niet in - en kan ook niet instaan - voor het bereiken van het door de opdrachtgever gewenste resultaat: er
is geen sprake van een resultaatsverplichting.
4 - GEHEIMHOUDING
4.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel
daartoe verplicht, is
Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke
informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.
5 - BETALING
5.1 Betaling door de Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen
14 kalenderdagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten
gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de
ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
6 - OPZEGGING
6.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde (tussentijds) opzeggen met
inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of
beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.
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7 - AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in
acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht.
7.2 Iedere aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende
geval uit hoofde van de door Opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak
bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de bij bedoelde
beroepsverzekering(en) behorende polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van de
Opdrachtnemer komt.
7.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer
is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
7.4 Behoudens in geval van opzet of grove schud aan de zijde van de Opdrachtnemer, vrijwaart de
Opdrachtgever de Opdrachtnemer tegen alle aanspraken - de door de Opdrachtnemer in verband daarmee
te maken kosten (in de meest brede zin) inbegrepen - van derden, die op enige wijze voortvloeien uit of
verband houden met de door de Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
8 – NOTA SCHEIDING VAN BELANG
8.1 Opdrachtnemer is zich volledig bewust van- en verricht haar werkzaamheden binnen de kaders en
randvoorwaarden zoals gesteld in de Nota scheiding van belang (RWS, 14 september 2007).
8.2 Om hier geen misverstand over te laten ontstaan, wordt door de Opdrachtnemer, alvorens deze start
met werkzaamheden waar mogelijk sprake is van (een schijn van) belangverstrengeling, de beslissing over
de uitvoering van deze betreffende werkzaamheden door de Opdrachtnemer, schriftelijk ter goedkeuring aan
Opdrachtgever voorgelegd.
8.3 Niet eerder dan dat daar schriftelijke instemming voor is verkregen van de Opdrachtgever, start
Opdrachtnemer met de betreffende werkzaamheden.
8.4 Behoudens in geval van opzettelijke afwijking van voorgaande lid 8.1 tot en met 8.3, aan de zijde van
de Opdrachtnemer, vrijwaart de Opdrachtgever de Opdrachtnemer tegen alle aanspraken - de door de
Opdrachtnemer in verband daarmee te maken kosten (in de meest brede zin) inbegrepen - van derden, die
op enige wijze voortvloeien uit of verband houden met de door de Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever
verrichte werkzaamheden.
9 - TOEPASSELIJK RECHT
9.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is het Nederlands recht van
toepassing.
9.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats
van de Opdrachtnemer, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.

