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Algemene voorwaarden 
Van:  Clear Focus 

 Graaf Walramhof 17 

 3434 SE Nieuwegein 

1. Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘opdrachtgever’: de partij die opdracht geeft 

en onder ‘Clear Focus’: de partij die de opdracht aanneemt. Onder ‘opdracht’ c.q. ‘overeenkomst’ 

wordt verstaan de overeenkomst van opdracht, waarbij Clear Focus zich jegens opdrachtgever 

verbindt (interim)werkzaamheden te verrichten. 

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden, 

overeengekomen en uitgevoerd door Clear Focus, incl. toekomstige diensten. Aanbiedingen zijn 

geldig tot 1 week na dagtekening.  

3. De overeenkomst 
a.  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Clear Focus en opdrachtgever 

ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtgever retour is ontvangen. Tot dat moment 

behoudt Clear Focus zich het recht voor haar (personele) capaciteit elders in te zetten. 

b. Indien opdrachtgever verlenging van de overeengekomen contractduur wenst, dient zij Clear 

Focus daarvan tenminste een maand voor afloop van de contractperiode schriftelijk in kennis te 

stellen. Clear Focus is niet verplicht om in te stemmen met verlenging.  

d. De opdrachtverlening heeft het karakter van inspanningsverplichting, die door Clear Focus 

wordt uitgevoerd naar beste inzicht, conform de eisen van goed vakmanschap. 

e. Opdrachtgever stemt ermee in dat Clear Focus digitaal met hem en derden correspondeert.  

f.  Het inschakelen van derden (incl. vervanging) voor tussen opdrachtgever en Clear Focus 

overeengekomen derden geschiedt uitsluitend in onderling overleg. Deze algemene voorwaarden 

gelden ook jegens ingeschakelde derden.  
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4. Honorarium en betalingsvoorwaarden 
a. Het honorarium van de Clear Focus is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende 

opdracht.  

b. In de aangeboden tarieven en daarop gebaseerde kostenramingen zijn inbegrepen: reisuren 

en opdracht gebonden kosten zoals correspondentie en administratie. Niet inbegrepen, tenzij anders 

overeengekomen, zijn: BTW, kilometervergoeding, onkosten, reis- en verblijfkosten, declaraties van 

door Clear Focus ingeschakelde derden. 

c. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst lonen en/of prijzen een verandering 

ondergaan, is Clear Focus gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen. 

Clear Focus heeft het recht om het honorarium per 1 januari van elk jaar te verhogen in het kader 

van inflatiecorrectie.  

d. Voorschotnota’s die bij de aanvang van een opdracht in rekening worden gebracht, worden 

verrekend met de laatste factuur na het voltooien van de werkzaamheden. Een opdracht is in 

financiële zin afgesloten zodra de eindafrekening door opdrachtgever is goedgekeurd. De eindfactuur 

wordt geacht te zijn goedgekeurd, tenzij de opdrachtgever binnen 30 dagen na dagtekening reageert.   

e. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, plaats te vinden 

binnen de fatale termijn van 14 dagen na factuurdatum.  

f. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt de wettelijke rente in rekening gebracht met 

ingang van de vervaldag van de factuur, zonder dat ingebrekestelling is vereist. De 

buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Clear Focus maakt als gevolg van de niet nakoming door 

opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever ter hoogte van 

15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 500,00, vermeerderd met de wettelijke 

rente.  

g. Indien betaling achterwege blijft, kan Clear Focus met een beroep op de 

onzekerheidsperceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.  

h.  Clear Focus kan aanvullende zekerheid van opdrachtgever verlangen en bij gebreke daarvan 

de uitvoering van de opdracht opschorten.   

i. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de 

werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk 

verbonden voor de betaling van het factuurbedrag. 

5 Terbeschikkingstelling van informatie en faciliteiten 
In het belang van een professionele uitvoering van werkzaamheden, garandeert de opdrachtgever 

tijdige en volledige beschikbaarheid van benodigde informatie en (afgesproken) 

terbeschikkingstelling van competente medewerkers en faciliteiten vanuit de opdrachtgevende 

organisatie. Indien de opdrachtgever tekort schiet in het nakomen van zijn verplichtingen, dan 

komen alle kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel gerechtelijk als 

buitengerechtelijk.  
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6. Wijzingen in de opdracht  
Tussentijdse afspraken over veranderingen in aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of 

daaruit voortvloeiende werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor de tijdsplanning. Om die 

reden worden dergelijke veranderingen en eventuele financiële consequenties door Clear Focus altijd 

enkel en alleen afgestemd met opdrachtgever en met wederzijds goedvinden besloten. Beide 

partijen kunnen, indien zij daar aanleiding voor zien, zulke veranderingen bespreekbaar maken. 

7. Intellectuele eigendom & geheimhouding 

a. Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de werken van Clear Focus blijven bij 

Clear Focus rusten. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande instemming 

gebruik te maken van (geestes)producten van Clear Focus in de ruimste zin van het woord. 

Opdrachtgever heeft wel het recht om schriftelijke documenten van Clear Focus te vermenigvuldigen 

voor gebruik binnen zijn eigen organisatie.  

b. Clear Focus acht zich gehouden aan een geheimhoudingsplicht inzake alle informatie die 

door opdrachtgever wordt verstrekt, met uitzondering van het recht de opdracht in het kader van 

collegiale consultatie op hoofdlijnen te bespreken. 

8. Tussentijdse opzegging 
a. Opdrachtgever en Clear Focus kunnen de overeenkomst (tussentijds) opzeggen met 

inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen 

beëindiging op die termijn verzetten.  

b. Indien tot opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft Clear Focus recht op 

vergoeding van het aan zijn zijde ontstane bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die hij 

redelijkerwijs heeft moeten maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst 

(zoals kosten met betrekking tot onderaanneming). Voor zover de overdracht van de 

werkzaamheden voor Clear Focus extra kosten met zich meebrengt, komen deze ten laste van 

opdrachtgever. 

c.  Als één van de partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt, 

de bedrijfsvoering staakt of ten laste van hem beslag wordt gelegd, heeft de andere partij – onder 

voorbehoud van rechten – het recht de werkzaamheden in het kader van de opdracht te staken 

zonder een opzegtermijn in acht te nemen. 

  



 

Clear Focus – Algemene Voorwaarden v1.6– 2016 4 

9. Aansprakelijkheid  
a. De aansprakelijkheid van Clear Focus voor schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt 

beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Clear Focus voor zijn werkzaamheden in de laatste 

maand in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Clear Focus is in geen geval aansprakelijk voor 

indirecte schade en gevolgschade zoals gederfde inkomsten. 

b. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen uiterlijk binnen één maand na indiening 

van de laatste factuur bij Clear Focus te zijn ingediend. Bij gebreke daaraan heeft de opdrachtgever 

zijn rechten verwerkt. 

c.  Clear Focus zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Clear 

Focus is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.  

d. Opdrachtgever vrijwaart Clear Focus voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of 

verband houden met de ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij de 

aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Clear Focus.  

10. Toepasselijk recht en forumkeuze  
a. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Clear Focus is uitsluitend Nederlands recht 

van toepassing.  

b. Alle geschillen in relatie tot overeenkomsten tussen opdrachtgever en Clear Focus worden 

beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Clear Focus gevestigd is.  


