ALGEMENE VOOR WAARDEN VAN MA-AR VOF
MANAGEMENT EN AR T
Makkinga, maart 2010
Deze algemene voorwaarden gelden voor de gesloten en nog te sluiten overeenkomsten, behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.
Deze voorwaarden worden gehanteerd door Ma-ar vof. De opdrachtnemer
wordt in deze voorwaarden steeds aangeduid met Ma-ar.

Artikel 1: Omvang van de overeenkomst
1. De omvang van de overeenkomst wordt bepaald door de in de overeenkomst
opgenomen omschrijving van werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen, die
in onderling overleg worden aangebracht. Afspraken tot wijziging zijn slechts
bindend indien ze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2. In de overeenkomst wordt aangegeven of deze zal resulteren in mondelinge of
schriftelijke adviezen, in rapporten, tekeningen begrotingen en/of technische,
commerciële bemiddeling c.q. ondersteuning.
3. De overeenkomst zal door Ma-ar naar beste kunnen worden uitgevoerd.
4. Het aangaan van de overeenkomst schept geen precedent voor de uitbreiding
daarvan; over uitbreiding dient tussen cliënt en Ma-ar nadere schriftelijke overeenstemming te worden bereikt.
Artikel 2: Rechten op gegevens en resultaten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten op adviezen en rapporten, tekeningen
en ander in het kader van de overeenkomst opgestelde stukken en verzamelde
gegevens, waaronder tevens methoden en werkwijzen ontwikkeld door Ma-ar,
berusten bij Ma-ar.
2. Voor zover niet anders overeengekomen, heeft cliënt uitsluitend het recht alle
in het kader van deze overeenkomst opgestelde stukken te vermenigvuldigen
voor intern gebruik. Exploitatie door cliënt van de hierboven genoemde stukken is verboden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Artikel 3: Prijs en betaling
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1. Is in de overeenkomst een vaste prijs opgenomen dan geldt deze prijs
als overeengekomen prijs. Is in de overeenkomst een richtprijs opgenome
dan geeft het vermelde bedrag niet meer dan een schatting van de kosten.
In dat laatste geval staat tussen cliënt en Ma-ar vast, dat het te betalen bedrag
zal worden vastgesteld op basis van de nacalculatie volgens de in de overeenkomst vermelde methode.
2. Alle door Ma-ar genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. De betaling zal geschieden volgens de in de overeenkomst aangegeven wijze.
4. Cliënt is verplicht tot betaling van de rekening in Euro’s binnen 14 dagen na
factuurdatum. Ma-ar behoudt zich het recht voor van cliënt betaling te verlan-

gen van zowel wettelijke rente als van de kosten van invordering indien cliënt
de genoemde betalingstermijn overschrijdt.
5. In geval een richtprijs is overeengekomen zal Ma-ar, indien zij 80% van de
richtprijs heeft verwerkt, cliënt onverwijld waarschuwen met de mededeling
dat naar zijn oordeel het geschatte budget al dan niet zal worden overschreden. Ingeval van vermoedelijke overschrijding zal Ma-ar het geschatte bedrag
aangeven, waarmede zij verwacht dat de overeenkomst zal kunnen worden
voltooid. Cliënt heeft het recht om ingeval van verwachte overschrijding in
overleg met Ma-ar de inhoud van de overeenkomst te wijzigen in verband met
de beschikbare geldmiddelen.
Artikel 4: Duur van de overeenkomst en beëindiging
1. De overeenkomst treedt in werking wanneer cliënt de overeenkomst zonder
voorbehoud heeft ondertekend en het aldus ondertekende exemplaar bij Maar retour is ontvangen.
2. De overeenkomst eindigt op de in de overeenkomst genoemde termijn. Indien
overschrijding van de termijn dreigt, vindt hierover zo spoedig mogelijk overleg plaats met cliënt. De aansprakelijkheid van Ma-ar voor de gevolgen van de
overschrijding van de termijn strekt zich niet verder uit dan is bepaald in artikel
6.
3. Indien:
a. Cliënt bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis in staat van faillissement
is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd;
b. Cliënt herhaaldelijk te laat betaalt of zich overigens aan wanprestatie schuldig maakt;
c. Cliënt voor of bij het ingaan van de overeenkomst enige onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of laten doen, of enige hem bekende feiten of
omstandigheden heeft verzwegen, voor zover deze onjuistheid, onvolledigheid of verzwijging van dien aard is, dat Ma-ar de overeenkomst niet of niet
op dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, als het de ware stand van zaken had gekend; Dan is Ma-ar bevoegd de overeenkomst tussentijds zonder
nadere ingebrekestelling en voorafgaande rechterlijke tussenkomst geheel
of gedeeltelijk te beëindigen.
4. Zonder zelf in enig geval van beëindiging als in het vorige lid bedoeld tot
schadevergoeding te zijn gehouden, heeft Ma-ar recht op vergoeding van het
geldelijk verlies dat door tussentijdse beëindiging mocht ontstaan.
Artikel 5: Overmacht
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Ingeval van overmacht, waarvan sprake is indien naar redelijkheid en billijkheid
nakoming van de overeenkomst niet gevergd kan worden, wordt de nakoming
door de betrokken partij van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake zijn gehouden.
Van een geval van overmacht zal, onder overlegging van de benodigde bewijsstukken, schriftelijk aan de andere partij mededeling worden gedaan.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
1. Ma-ar verricht de haar opgedragen diensten en werkzaamheden naar beste
kunnen en weten.
2. Indien desalniettemin schade ontstaat, is Ma-ar uitsluitend aansprakelijk voor
directe schade die te wijten is aan schuld van Ma-ar of van personen die Ma-ar
bij de uitvoering van diensten en werkzaamheden gebruikt. De totaal door
Ma-ar met betrekking tot de overeenkomst te vergoeden schade is beperkt tot
het totale bedrag van de overeenkomst.
3. Ma-ar is gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken of ongedaan
te maken.
4. Opdrachtgever vrijwaart Ma-ar voor alle aanspraken van derden ten gevolge
van het handelen of nalaten van opdrachtgever in strijd met een door Ma-ar
gegeven advies.
Artikel 7: Toepasselijk recht, geschillen
1. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
2. Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de
overeenkomst alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met de
overeenkomst, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zal aan de
bevoegde rechter te Utrecht worden voorgelegd.
3. Met toestemming van partijen kan een geschil, als in lid 2 bedoeld, ook
worden onderworpen aan arbitrage overeenkomstig het reglement van het
Nederlands Arbitrage Instituut.
4. Een geschil is aanwezig, indien een van beide partijen zulks in een aangetekend schrijven aan de wederpartij stelt.
5. Alle kosten door Ma-ar gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten,
zoals gerechtelijke en buitenrechtelijke invorderingskosten, zijn voor rekening
van de cliënt.
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