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Algemene Voorwaarden HTP Advies B.V. gedeponeerd bij de KvK.  

 

Artikel 1. Definities 

 

 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met HTP een Overeenkomst heeft 

gesloten. 

 

 Opdrachtnemer: HTP Advies B.V. (HTP) 

 

 Offerte: het (vrijblijvend) aanbod van HTP aan de Opdrachtgever met betrekking tot (de 

uitvoering van) de Diensten  

 

 Overeenkomst: de tussen HTP en de Opdrachtgever overeengekomen afspraken met 

betrekking tot (de uitvoering van) de Diensten, zoals vastgelegd in de Offerte. 

 

 Diensten: alle door HTP uit te voeren diensten, waaronder werkzaamheden op projectbasis, 

detachering en advisering op het gebied van (kwaliteits-) managementsystemen, met 

uitzondering van het verzorgen van cursussen, trainingen, workshops, of enige andere 

bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden 

buiten het verrichten van de Diensten (hiervoor gelden de algemene voorwaarden Cursussen). 

 

 Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 

1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van HTP en op alle Overeenkomsten 

tussen HTP en Opdrachtgever betreffende de Diensten, tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen. 

 

2. HTP is gerechtigd de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van 

en/of aanvullingen op de Voorwaarden door de Opdrachtgever binden HTP alleen indien dit 

schriftelijk is overeengekomen.  

 

3. Het accepteren van een Offerte als bedoeld in artikel 3 lid 1 impliceert aanvaarding van de 

toepasselijkheid van de Voorwaarden. 

 

4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever is uitgesloten voor zover 

deze in strijd zijn met de Voorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
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Artikel 3. Opdracht 

 

1. De Overeenkomst komt tot stand tussen HTP en de Opdrachtgever door aanvaarding van de 

Offerte door de Opdrachtgever. De Offerte geeft (de inhoud van) de Overeenkomst weer, 

behoudens tegenbewijs. HTP behoudt zich het recht voor om (delen van) opdrachten te weigeren. 

 

2. Wijzigingen in de Overeenkomst worden uitsluitend schriftelijk overeengekomen; wijzigingen 

door de Opdrachtgever die leiden tot hogere kosten dan die waarmee bij de Offerte rekening kon 

worden gehouden, worden door HTP aan de Opdrachtgever extra in rekening gebracht. 

 

3. De uitvoering van de Diensten door HTP geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. 

Derden kunnen aan de Offerte, de Overeenkomst of de Diensten geen rechten ontlenen, tenzij 

schriftelijk anders overeengekomen. 

 

Artikel 4. Honorarium, kosten 

 

1. De honorering van de werkzaamheden verricht door HTP geschiedt op basis van het (uur)tarief, 

dat is opgenomen in de Overeenkomst.  

 

2. Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief reis- en verblijfskosten, tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen. 

 

3. Bij het tarief zijn niet inbegrepen kosten van derden, zoals vergoedingen aan certificerende dan 

wel controlerende instanties. 

 

4. HTP is bevoegd om namens de Opdrachtgever derden in te schakelen bij de uitvoering van de 

Diensten, voor zover HTP dat voor een juiste uitvoering van de Diensten gewenst acht. De 

Opdrachtgever zal kosten van derden die worden gemaakt door HTP in het kader van de 

Overeenkomst rechtstreeks aan de betreffende derden voldoen.  

 

5. HTP behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. Gewijzigde tarieven gelden vanaf het 

moment waarop deze door HTP worden ingevoerd. 
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Artikel 5. Facturering en betaling 

 

1. HTP factureert maandelijks aan de Opdrachtgever en betaling van de factuur vindt plaats binnen 

twee weken na ontvangst daarvan door de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

Betaling geschiedt op basis van de gegevens vermeld op de door HTP verstrekte factuur. De 

Opdrachtgever komt geen beroep toe op opschorting of verrekening. 

 

2. Indien de Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is 

hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever 

is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele 

voldoening de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. 

 

3. Indien de Opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, behoudt HTP zich het recht voor haar 

werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen. Alle voor HTP uit het niet (tijdig) betalen 

door de Opdrachtgever voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Onder deze 

kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, 

incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te 

vorderen bedrag. 

 

Artikel 6. Personeel 

 

1. Het staat HTP vrij voor de uitvoering van de Diensten de door haar daarvoor geschikt geachte 

medewerker(s) in te zetten, tenzij HTP en de Opdrachtgever schriftelijk anders zijn 

overeengekomen.  

 

2. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de betrokken medewerker(s) ontslaat 

HTP van het onverkort (tijdig) nakomen van de Overeenkomst, zonder dat de Opdrachtgever uit dien 

hoofde enig recht op vergoeding van kosten of schade kan doen gelden. HTP zal de Opdrachtgever 

onverwijld op de hoogte stellen, wanneer een dergelijke situatie zich voordoet.  

 

3. De medewerkers van HTP zijn verplicht om alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden 

en overige bij de uitoefening van hun werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens 

zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. 

 

4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om medewerkers van HTP binnen een één jaar na 

beëindiging van de Overeenkomst in dienst te nemen of met deze medewerker(s) over 

indiensttreding te onderhandelen, tenzij tussen HTP en de Opdrachtgever schriftelijk anders is 

overeengekomen. 
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Artikel 7. Verzuim en beëindiging 

 

1. Indien de voortgang in het verrichten van de Diensten door HTP door verzuim van dan wel 

overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever wordt vertraagd, kan HTP naast het overeengekomen 

bedrag de dientengevolge extra respectievelijk onnodig gemaakte tijd en/of kosten in rekening 

brengen bij de Opdrachtgever, onverminderd haar recht verdere kosten en door haar geleden schade 

te vorderen.  

 

2. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is deze gehouden aan 

HTP alle met het oog op de uitvoering van de Diensten redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, 

onverminderd het recht van HTP verdere kosten en door haar geleden schade te vorderen. 

 

3. HTP is gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere aankondiging tussentijds te beëindigen, in 

geval:  

- de Opdrachtgever niet voldoet aan enige betalingsverplichting; 

- de Opdrachtgever niet voldoet aan de op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving;  

- er sprake is van faillissement of surséance van betaling dan wel liquidatie van het bedrijf van de 

Opdrachtgever; 

en stelt de Opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte.  

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid 

 

1. HTP betracht ten aanzien van al haar Diensten altijd de uiterste zorg. 

 

2. HTP is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door of verband houdende met het 

verrichten van de Diensten, tenzij aan HTP opzet of grove schuld kan worden verweten. Indien 

sprake is van een toerekenbare tekortkoming dient de Opdrachtgever HTP hiervan zo spoedig 

mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.  

 

3. Indien HTP op enig moment ondanks het bepaalde in lid 2 wel aansprakelijk is voor enige schade, 

dan is deze beperkt tot maximaal het overeengekomen bedrag met betrekking tot de Overeenkomst. 

Indirecte schade, waaronder gevolgschade, wordt niet vergoed. 

 

4. HTP is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten, tekortkomingen of overmacht 

aan de zijde van de Opdrachtgever, noch aan de zijde van door haar namens de Opdrachtgever bij de 

uitvoering van de Diensten betrokken derden, zoals bedoeld in artikel 4 lid 4. 
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5. HTP is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de ten gevolge van het verrichten van de 

Diensten door de Opdrachtgever genomen maatregelen, noch voor het door de Opdrachtgever niet 

voldoen aan enige verplichting die vanuit wet- of regelgeving op de Opdrachtgever rust.  

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom 

 

1. Alle rechten van het intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, met 

betrekking tot materialen, modellen, schema’s en eventuele andere stukken/producten die betrekking 

hebben op de Diensten komen uitsluitend toe aan HTP, tenzij door HTP en de Opdrachtgever 

schriftelijk anders overeengekomen. 

 

2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HTP is de Opdrachtgever niet gerechtigd 

door HTP ter beschikking gestelde (gegevens en/of gedeelten uit) documenten, producten, 

werkmethoden etc. commercieel te gebruiken dan wel aan derden ter beschikking te stellen, dan 

wel op basis hiervan derden te adviseren. 

 

Artikel 10. Toepasselijk recht 

 

1. Op de rechtsverhouding tussen HTP en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. 

 

2. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst en de Voorwaarden, 

zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, tenzij 

de wet anders voorschrijft. 
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