ALGEMENE OPDRACHTVOORWAARDEN BURO FRIJMAN
1.1.
Buro Frijman (hierna Frijman) is een eenmanszaak gevestigd te Reduzum en
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64060055
1.2.
Frijman legt zich toe op het leveren van (advies-)diensten, projectbegeleiding, tijdelijk
management, coaching en training in de ruimste zin en doet dit in opdracht van
derden op basis van zelfstandig ondernemerschap en onder eigen
verantwoordelijkheid.
1.3.
De hierna genoemde bepalingen en voorwaarden, (hierna: opdrachtvoorwaarden) zijn
van toepassing op alle werk- en prijsopgaven alsmede opdrachten inclusief
aanvullende- en vervolgopdrachten welke door Frijman verstrekt resp. aanvaard
worden. Eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-)voorwaarden
binden niet, tenzij Frijman deze voorwaarden expliciet en schriftelijk heeft aanvaard.
1.4.
Een door Frijman verstrekte offerte geldt, tenzij anders is vermeld, maximaal voor een
periode van vier weken. De (opdracht-)overeenkomst komt tot stand op de dag waarop
Frijman een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever op de volledige inhoud van de
verstrekte offerte heeft ontvangen.
1.5.
Frijman behandelt de opdracht met aandacht en zorg en spant zich in om deze naar
beste inzicht en vermogen uit te voeren, volgens de afspraken zoals zijn vastgelegd in
de verstrekte opdracht c.q. overeenkomst.
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1.6.
Frijman heeft altijd het recht om ter uitvoering van de opdracht gebruik te maken van
de diensten van derden.
1.7.
Tenzij anders is overeengekomen, worden de door Frijman verrichte werkzaamheden
vergoed op basis van uurtarieven. Frijman kan jaarlijks het tarief van de vergoedingen
aanpassen, met dien verstande dat verhogingen pas berekend worden nadat deze
tenminste een maand tevoren aan de opdrachtgever schriftelijk bekend zijn gemaakt.
1.8.
De vergoeding is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
1.9.
Het uurtarief, de reiskosten, verblijfskosten en eventuele overige kosten zijn, tenzij
anders vermeld, steeds exclusief de verschuldigde omzetbelasting.
Reiskosten worden vergoed op basis van een vooraf vastgesteld tarief per kilometer.
Voor de berekening van het aantal gereisde kilometers wordt uitgegaan van vertrek
vanuit het vestigingsadres van Frijman naar de bestemming(en) zoals voortvloeit uit
de overeenkomst.
De kosten van verblijf en eventuele overige kosten worden gefactureerd op basis van
werkelijk gemaakte kosten voorzien van een specificatie.
1.10.
De vergoedingen worden door Frijman maandelijks achteraf gefactureerd aan de
opdrachtgever.
Betaling dient zonder aftrek, korting of verrekening plaats te vinden binnen 14 dagen
na factuurdatum. Als niet binnen de termijn volledige betaling heeft plaatsgevonden,
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is het niet betaalde bedrag direct en geheel opeisbaar, zonder voorafgaande sommatie
of ingebrekestelling en de opdrachtgever in verzuim. Vanaf dat moment is de
opdrachtgever over het onbetaald gebleven bedrag de wettelijke rente voor
handelstransacties verschuldigd aan Frijman en ook verplicht alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten, die verband houden met de inning van enige vordering aan
Frijman volledig te vergoeden, zijnde tenminste 15% van het opeisbare bedrag maar
niet lager dan € 375,- ex btw.
1.11.
In geval een opdracht aan Frijman door meerdere opdrachtgevers gezamenlijk is
gegeven, is ieder van de opdrachtgevers hiervoor hoofdelijk aansprakelijk ongeacht de
tenaamstelling van de factuur.
1.12
Als opdrachtgever een opdracht opschort of intrekt binnen 30 dagen voor aanvang van
de datum van uitvoering, dan is opdrachtgever 50% van het bedrag waarvoor de
opdracht werd verstrekt aan Frijman verschuldigd en 100% als dit 7 dagen of korter
voor aanvang van de datum van uitvoering gebeurt en evenzo in geval van tussentijdse
opzegging c.q. beëindiging.
1.13.
Als bij de uitvoering van de overeenkomst zich een gebeurtenis voordoet die tot
aansprakelijkheid leidt van Frijman, dan beperkt deze aansprakelijkheid zich tot het
bedrag waarop de door Frijman afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering
aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Frijman in verband met die
verzekering draagt.
Indien een gebeurtenis die tot aansprakelijkheid leidt van Frijman niet door de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, zal deze aansprakelijkheid
beperkt zijn tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking
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heeft en bovendien nooit hoger zijn dan maximaal 50% de waarde van de opdracht of
dat betreffende gedeelte.
1.14
Informatie over het verloop van de opdracht alsmede gegevens van de opdrachtgever
worden door Frijman niet aan derden verstrekt, tenzij de opdrachtgever daar expliciet
toestemming voor geeft of wet- en regelgeving hiertoe noodzaakt in welk geval eerst
overleg wordt gepleegd met de opdrachtgever.
1.15
Opdrachtgever geeft Frijman toestemming om op eigen websites namen en logo’s van
opdrachtgever te plaatsen en links naar websites van opdrachtgever op te nemen.
Frijman zal evenwel geen ruchtbaarheid geven aan de opdracht als de opdrachtgever
daar expliciet om vraagt.
1.16
Het intellectueel eigendomsrecht van door Frijman ontworpen c.q. opgestelde
documenten, materialen, uitingen op internet, ideeën, deskundige meningen of enig
ander geestesproduct dat Frijman gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de
opdracht berust uitsluitend en volledig bij Frijman. Dit intellectueel eigendomsrecht
wordt op geen enkele manier aan opdrachtgever overgedragen. Het is zonder vooraf
gevraagd en uitdrukkelijk schriftelijk verkregen toestemming van Frijman niet
toegestaan om enig door Frijman geleverd werk, materiaal, concept geheel of
gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te
stellen aan derden of dat te (doen) exploiteren.
1.17
Het Nederlands recht is van toepassing en in geval van geschil is de rechter bevoegd in
de plaats waar Frijman is gevestigd, tenzij uit dwingend rechtelijke bepalingen
voortvloeit dat een andere rechter bevoegd is.

