Algemene voorwaarden van Dannenberg gevestigd te Zwolle, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65425634
1. Definities
In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
Opdrachtnemer: Dannenberg.
Opdrachtgever: de natuurlijke en/of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht
aangaat.
2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van en alle diensten die worden verricht door
Dannenberg. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
Mochten één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van
toepassing.
3. Aanbod en totstandkoming overeenkomst
Een aanbod is 14 dagen geldig gerekend vanaf dagtekening van de opdrachtbevestiging, tenzij anders
aangegeven in het aanbod.
Een overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand door ondertekening door opdrachtnemer en
opdrachtgever van de overeenkomst, welke wordt gevormd door een opdrachtbevestiging met (verwijzing naar)
een modelovereenkomst, en deze algemene voorwaarden.
4. Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek of korting. Bezwaren tegen de
hoogte van de factuur schort de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever kan zich niet met een beroep op
verrekening aan zijn verplichting tot betaling onttrekken.
5. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer zal alle zorgvuldigheid betrachten bij de uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor schade ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van, door of namens opdrachtgever
verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor het al dan niet opvolgen en/of uitvoeren en/of implementeren van
het advies en mogelijke gevolgen daarvan waaronder doch niet uitsluitend indirecte schade, geleden verliezen en
omzetderving.
Indien opdrachtgever kan aantonen dat zij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij
zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het bedrag
van het honorarium van de opdracht. Bij een opdracht met doorlooptijd van drie maanden of langer geldt een
beperking tot maximaal het honorarium dat opdrachtnemer over de laatste drie maanden heeft ontvangen.
Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe s chade, waaronder wordt verstaan de redelijke kosten ter
vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade en de redelijke kosten gemaakt om de fout van
opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, te voorkomen of te beperken, voor zover de
opdrachtgever kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade voor bedrijfsstagnatie.
6. Overmacht
Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst indien hij
daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Ziekte van de opdrachtnemer wordt als overmacht beschouwd.
In geval van overmacht is opdrachtnemer gehouden opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van de
overmachtssituatie. De opdrachtgever heeft in een situatie van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer
vanwege de overmacht geen recht op enige vergoeding.
Indien de overmacht langer duurt dan 3 (drie) maanden, is zowel opdrachtgever als opdrachtnemer gerechtigd de
overeenkomst voor het niet-uitgevoerde deel eenzijdig te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring,
zonder over en weer tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
7. Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit door
opdrachtnemer voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens opzet, grove schuld, of bewuste
roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer.
8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op overeenkomsten aangegaan met opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kennis te nemen , tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

