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nietig zijn of door gerechtelijke uitspraak vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van
toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige c.q. vernietigde bepaling overeenkomen,
waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking
van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt
genomen.

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten
verleend aan Value2u B.V., gevestigd en kantoorhoudende
te Bergschenhoek, Oosteindseweg 22a, 2661 ED, en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam
onder nummer 69052484.
6.
Artikel 1 | Definities
1.

In deze algemene voorwaarden worden de
hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
a.

Algemene
voorwaarden:
algemene voorwaarden;

deze

b.

Opdrachtnemer: Value2u B.V, hierna te noemen:
Value2u.;

c.

Opdrachtgever: natuurlijke
persoon
of rechtspersoon die aan Value2u opdracht heeft
gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

d.

Partijen: opdrachtgever en Value2u;

e.

Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever
en Value2u tot het verrichten van werkzaamheden
door Value2u ten behoeve van opdrachtgever,
conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging of
opdrachtovereenkomst;

f.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe
opdracht is gegeven, of die voortvloeiend uit, dan
wel
direct
verband
houdend
met
de
opdracht/overeenkomst.

Artikel 3 | Overeenkomst
1.

Alle aanbiedingen zijn standaard 30 dagen geldig, tenzij
er een andere termijn voor aanvaarding is
overeengekomen.

2.

Een overeenkomst komt slechts tot stand door
schriftelijke overeenkomst tussen partijen en bij gebreke
daarvan, doordat Value2u met de feitelijke uitvoering
van de opdracht aanvangt met
(stilzwijgende) instemming van opdrachtgever.

3.

Mondelinge toezeggingen of afspraken gemaakt door of
met haar personeel binden Value2u niet totdat deze
schriftelijk door een gemandateerd persoon van Value2u
zijn bevestigd.

Artikel 4 | Verplichtingen van de opdrachtgever
1.

Opdrachtgever is verplicht alle benodigde gegevens,
informatie en machtigingen, welke Value2u nodig heeft
voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig
in de gewenste vorm en op de gewenste en veilige wijze
aan de Value2u ter beschikking te stellen.

2.

Value2u heeft het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten tot het moment dat
opdrachtgever aan de in lid 1 heeft voldaan.

3.

Value2u heeft het recht de uitvoering van de
overeenkomst te beëindigen op het moment dat de
opdrachtgever niet aan de in lid 1 benoemde
verplichting heeft voldaan.

Artikel 2 | Toepasselijkheid van deze algemene
voorwaarden
1.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten tussen Value2u en opdrachtgever.

2.

Tenzij door partijen schriftelijk is afgeweken, zijn deze
algemene voorwaarden van toepassing op de
overeenkomst, op de eventueel gewijzigde en
aanvullende opdrachten en overeenkomsten.

Value2u is gerechtigd om deze algemene voorwaarden
eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Value2u de
opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de
wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de
inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal
tenminste een maand zitten.

3.

Eventuele afwijkingen op de algemene voorwaarden en
de overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4.

4.

Eventuele
algemene
voorwaarden
van
de
opdrachtgever zijn van toepassing als deze niet in strijd
zijn met de algemene voorwaarden van de Value2u. Bij
twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig
is, prevaleren de algemene voorwaarden van Value2u.

Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid,
juistheid en volledigheid van de aan Value2u ter
beschikking gestelde gegevens, informatie en
machtigingen, ook indien deze van derden afkomstig
zijn.

5.

5.

Indien één of meerdere bepalingen in de algemene
voorwaarden of andere overeenkomsten van Value2u

De voortvloeiende extra kosten en het extra
honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet
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behoorlijk ter beschikking stellen van de benodigde
gegevens, informatie en machtigingen zijn voor rekening
van opdrachtgever. Bij overtreding zal opdrachtgever
aan Value2u boete betalen van maximaal € 5.000.
6.

7.

8.

9.

Indien Value2u en de opdrachtgever overeen zijn
gekomen, dit kan zowel schriftelijk als mondeling, elkaar
op een fysieke locatie te ontmoeten in zakelijke context,
is de opdrachtgever verplicht deze afspraak na te komen.
Indien de opdrachtgever onverhoopt de afspraak niet
kan nakomen, dient hij dit uiterlijk 2,5 uren van tevoren
te melden bij Value2u.
Indien de opdrachtgever een overeengekomen afspraak
niet nakomt of niet ter locatie verschijnt, en dit niet
binnen de in het voorgaande lid gestelde termijn wordt
gemeld, heeft Value2u het recht om de uren aan reistijd
in rekening te brengen ten laste van de opdrachtgever.
Value2u hanteert hiervoor het uurtarief zoals in artikel 6
lid 2 is aangegeven.
Opdrachtgever zal Value2u alsmede medewerkers van
Value2u vrijwaren voor aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade
lijden als gevolg van het handelen of nalaten van de
opdrachtgever, de onjuistheid of onvolledigheid van
door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens
of informatie.

Value2u kan meer werkzaamheden verrichten en aan
opdrachtgever in rekening brengen, indien deze
werkzaamheden buiten de werkzaamheden vallen als
genoemd in de overeenkomst van opdracht voor de
B.I.G. Analyse, C.I.P. Module en IT&Audit.

6.

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en
uitgeoefend door Value2u ook indien het de
uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een
opdracht door een bepaalde persoon zal worden
uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk
Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een
regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2
Burgerlijk
Wetboek,
dat
een
hoofdelijke
aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan
twee of meer personen een opdracht is gegeven,
worden uitgesloten.

7.

Indien door Value2u of door Value2u ingeschakelde
derden in het kader van de opdracht werkzaamheden
worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een
door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt
opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

8.

Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen
waarbinnen de Value2u werkzaamheden moeten
worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering.
Overschrijding van deze termijnen verplicht Value2u niet
tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever
niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen niet na te komen of op te schorten dan
wel de overeenkomst te ontbinden.

9.

Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of
dient hij voor de uitvoering benodigde gegevens,
informatie en machtigingen ter beschikking te stellen
dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden
dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de
opdrachtgever zijn verplichting heeft voldaan.

Opdrachtgever is exclusief verbonden aan Value2u
inzake uitvoering van de overeenkomst.

10. Opdrachtgever
is
niet
gerechtigd
zonder
overeenstemming derden in te schakelen voor
dienstverlening die binnen de afbakening van de
overeenkomst met de Value2u valt. Deze exclusiviteit is
geldig voor een periode van 3 maanden na beëindiging
van de overeenkomst. Bij overtreding zal opdrachtgever
aan Value2u een onmiddellijk opeisbare boete betalen
van € 5.000 per overtreding.
Artikel 5 | Uitvoering van de overeenkomst
1.

Value2u bepaalt de wijze waarop en door welke persoon
de verleende opdracht uitgevoerd wordt.

2.

Het staat Value2u vrij verleende opdrachten onder haar
verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen bij
Value2u werkzame personen te laten uitvoeren, in
voorkomend geval met inschakeling van derden.

3.

Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de
opdracht wenst te betrekken, zal hij slechts daartoe
overgaan na overeenstemming met Value2u.

4.

5.

Value2u kan meer werkzaamheden verrichten en aan
opdrachtgever
in
rekening
brengen,
indien
opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft
verleend.
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10. De uitvoering van de opdracht is niet – tenzij
uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld –
specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de
werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren,
zal Value2u daarover aan de opdrachtgever rapporteren.

Artikel 6 | Facturatie en betaling
1.

Alle door Value2u opgegeven prijzen zijn exclusief BTW
en andere heffingen welke van rechtswege worden
opgelegd, tenzij uitdrukkelijk is vermeld.

2.

Value2u hanteert een uurtarief van € 150,00 exclusief
BTW. Afgesproken uren tussen opdrachtgever en
Value2u gaan gepaard met voorgenoemd uurtarief.
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3.

Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek,
korting of schuldverrekening, en inclusief BTW en/of
andere heffingen te geschieden binnen 7 werkdagen na
factuurdatum.

b.

Indien opdrachtgever in staat van faillissement
geraakt;

c.

Indien opdrachtgever (voorlopige) surséance van
betaling vraagt;

4.

Betaling dient te geschieden, in euro’s door middel van
stortingen ten gunste van een door Value2u aan te
wijzen bankrekening.

d.

Indien wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op
opdrachtgever van toepassing wordt verklaard;

e.

5.

Value2u zal 7 dagen na factuurdatum een herinnering
versturen waarna de opdrachtnemer hierna nog een
maal een herinnering zal ontvangen. Na het verstrijken
van deze 21 dagen termijn zal Value2u een laatste
aanmaningsbrief versturen, waarin een uiterste
betaaldatum. Indien opdrachtnemer deze betaaldatum
wederom overschrijd, behoudt Value2u zich het recht
voor om het dossier aan de Gerechtsdeurwaarder over
te dragen.

Indien opdrachtgever
is aangevraagd;

f.

Indien beslag op de zaken en/of vorderingen van
opdrachtgever wordt gelegd;

g.

Indien opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of
wordt ontbonden.

6.

7.

Indien opdrachtgever niet binnen de in artikel 6, lid 5
genoemde termijn heeft betaald, behoudt Value2u zich
het recht voor, nadat deze tenminste eenmaal
schriftelijk heeft aangemaand, vanaf de vervaldag
opdrachtgever de wettelijke handelsrente, welke een
hoogte heeft van 8% per jaar, in rekening te brengen tot
op de datum van algehele voldoening.
Value2u heeft het recht om administratiekosten in
rekening te brengen ten laste van de opdrachtgever, met
een hoogte van € 7,50 exclusief BTW, indien de
opdrachtgever het totaal verschuldigde bedrag niet
heeft betaald nadat Value2u twee herinneringen (21
dagen termijn) heeft verstuurd. Value2u zal de
administratiekosten in rekening brengen een dag na de
uiterste betaaldatum in de laatst verstuurde
herinneringsbrief.

8.

Alle kosten, ontstaan ten gevolge van incassering van de
vordering inclusief interne en externe kosten, zijn voor
rekening van opdrachtgever.

9.

Value2u heeft het recht de door opdrachtgever gedane
betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de
opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
hoofdsom en de lopende rente.

10. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch
voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, Ionen en/of
prijzen een wijziging ondergaan, is Value2u gerechtigd
het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te
passen, tenzij opdrachtgever en Value2u hierover
andere afspraken hebben gemaakt.
11. Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal
opeisbaar bij:
a.

Niet stipte betaling van een overeengekomen
termijn;
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ondercuratelestelling

12. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, dient
de opdrachtgever de Value2u hiervan onmiddellijk op de
hoogte te stellen.
13. Opdrachtgever is gehouden aan Value2u een door
Value2u in redelijkheid vast te stellen voorschot te
betalen, telkens wanneer Value2u daar om vraagt en
daar redelijkerwijze om kan vragen.
14. Value2u heeft wanneer door hem een redelijk voorschot
is gevraagd, het recht werkzaamheden op te schorten
tot op het moment dat opdrachtgever het voorschot
heeft betaald.
Artikel 7 | Klachten
1.

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen
schriftelijk te worden gemeld aan Value2u binnen 14
dagen na facturering van de werkzaamheden door
Value2u, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens
Value2u vervalt.

2.

De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk te worden
omschreven zodat Value2u in staat is adequaat te
reageren. Indien een klacht gegrond is, zal Value2u de
werkzaamheden
alsnog verrichten
zoals
overeengekomen.

3.

Het indienen van een klacht schort de verplichtingen van
de opdrachtgever niet op.

Artikel 8 | Ontbinding en opzegging
1.

Value2u kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn, schriftelijk met
onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst
haar overeenkomst met opdrachtgever geheel of
gedeeltelijk ontbinden indien:
a.

Opdrachtgever surseance van betaling of
faillissement aanvraagt of in staat van faillissement
wordt verklaard dan wel een akkoord buiten
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faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar
vermogen beslag wordt gelegd;
b.

2.

3.

Opdrachtgever onder bewind dan wel onder curatele
wordt gesteld;

2.

4.

Opdrachtgever vrijwaart Value2u tegen alle
aanspraken van derden welke direct of indirect met de
uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

c.

Ten aanzien van de opdrachtgever de wettelijke
schuldsanering wordt uitgesproken;

d.

Opdrachtgever haar activiteiten staakt, ophoudt haar
statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit,
anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest of
haar bedrijf overdraagt of fuseert;

5.

Indien een fout wordt gemaakt doordat de
opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft
verstrekt, is Value2u voor de daarvoor ontstane schade
niet aansprakelijk.

e.

Opdrachtgever één of meer verplichtingen
voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst
niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

6.

Aansprakelijkheid van Value2u voor indirecte schade,
waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie,
is te allen tijde uitgesloten.

7.

Value2u is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt
tijdens transport of verzending van informatie,
ongeacht of het transport of de verzending geschiedt
door of namens opdrachtgever, Value2u of derden.

8.

De aansprakelijkheid van Value2u is beperkt tot de door
opdrachtgever geleden schade die rechtstreeks en
uitsluitend het gevolg is van de schuld van Value2u.

9.

Value2u heeft te allen tijde het recht, indien en voor
zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan
te maken of te beperken door herstel of verbetering.

Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige
aan Value2u bij tekortkoming in de nakoming van de
opdrachtgever toekomende rechten, zoals die tot het
vorderen van schadevergoeding en/of nakoming van de
overeenkomst.
Door de ontbinding worden over en weer bestaande
vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 | Vrijwaring
1.

betreffende opdracht aan Value2u verschuldigde
honorarium, voor zover dit het bedrag van € 50.000
(zegge: vijftigduizend Euro) niet overschrijdt.

Opdrachtgever vrijwaart Value2u tegen alle aanspraken
van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders,
bestuurders, commissarissen en personeel van
opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en
ondernemingen en anderen de bij die organisatie van
opdrachtgever betrokken zijn welke direct of indirect
met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
Opdrachtgever vrijwaart Value2u in het bijzonder tegen
vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt
is doordat de opdrachtgever aan Value2u onjuiste of
onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij
opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband
houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijner zijds,
dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van
Value2u.

Artikel 11 | Vervaltermijn
1. Voor zover in de algemene voorwaarden niet anders is
bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere
bevoegdheden van opdrachtgever in verband met
werkzaamheden door Value2u in ieder geval na 3
maanden na het moment waarop opdrachtgever
bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het
bestaan van deze rechten en bevoegdheden dan wel 3
maanden na afronding van de overeenkomst.
Artikel 12 | Overmacht
1.

Indien als gevolg van overmacht, waaronder wordt
verstaan een omstandigheid die de nakoming van de
overeenkomst verhindert en niet aan Value2u is toe te
rekenen, nakoming van de overeenkomst door Value2u
niet mogelijk is, heeft Value2u het recht de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan
wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te
schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden
te zijn.

2.

Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet
uitsluitend begrepen stakingen, brand, ongeval of ziekte
van personeel, bedrijfsstoringen, maatregelen van
overheidswege en vervoersstoringen, storingen in het
computernetwerk, storende wettelijke bepalingen, door

Artikel 10 | Aansprakelijkheid
1.

Value2u zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen
verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen
die daarbij kan worden verwacht.

2.

Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt
Value2u geen enkele aansprakelijkheid voor schade,
ongeacht de grond waarop de schade wordt gebaseerd.

3.

De aansprakelijkheid van Value2u is beperkt tot
maximaal het door opdrachtgever ter zake van de
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Value2u onvoorziene problemen een en ander zowel
indien deze voorkomen bij Value2u, de door haar
ingeschakelde derden en/of toeleveranciers.
3.

4.

Voor zover Value2u ten tijde van het intreden van
overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit
de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
Value2u gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te
voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Indien sprake is van een overmacht situatie is Value2u
bevoegd de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare
gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 13 | Geheimhouding
1.

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
overeenkomst van elkaar verkrijgen, tenzij zij wettelijk
verplicht zijn informatie aan derden te verschaffen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere
partij schriftelijk is medegedeeld.

2.

Value2u is niet gerechtigd de informatie die door
opdrachtgever ter beschikking is gesteld aan te wenden
voor andere doeleinden dan waarvoor zij werd
verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering
gemaakt in het geval een tucht-, civiele, of
strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan
zijn.

3.

Tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is
verleend door de Value2u, zal opdrachtgever de inhoud
van offertes, rapportages, adviezen of andere uitingen
van Value2u niet openbaar maken. De opdrachtgever zal
zorgdragen dat derden niet zonder schriftelijke
toestemming van deze inhoud kennis kunnen nemen.

4.

Value2u is gerechtigd de na bewerking verkregen
cijfermatige uitkomsten aan te wenden voor statistische
of vergelijkende doeleinden, mits de uitkomsten niet te
herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers of
individuen.

Artikel 14 |
1.

Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden
intellectueel eigendom, waaronder mede begrepen
analyses,
tooling,
computerprogramma’s,
systeemontwerpen, adviezen, (model-)contracten,
werkwijzen en andere producten van Value2u al dan niet
met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te
openbaren of te exploiteren.

3.

Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder
overeenstemming met Value2u producten aan derden
ter hand te stellen.

Artikel 15 | Niet-overname personeel
1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de
overeenkomst alsmede 6 maanden na beëindiging
daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat partijen
overeenstemming hebben bereikt, medewerkers van
Value2u of van ondernemingen waarop Value2u ter
uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan
en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de
overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins,
direct of indirect, voor zich laten werken.

Intellectueel eigendom

Value2u behoudt zich alle rechten voor met betrekking
tot intellectueel eigendom, welke hij gebruikt of heeft
gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht
van opdrachtgever, voor zover op die producten in
juridische zin rechten kunnen bestaan of worden
gevestigd.
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Artikel 16 | Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
1.

Op elke overeenkomst tussen Value2u en opdrachtgever
is Nederlands recht van toepassing.

2.

Alle geschillen die niet in der minne tussen partijen
kunnen worden beslecht, zullen worden beslecht door
de bevoegde rechter te Rotterdam.
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De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Rotterdam onder nummer 69052484.
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