
 

 

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van ROVE Advies 
 
Artikel 1. Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  
Opdrachtnemer: ROVE Advies  
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon 
Partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van opdrachtnemer en op 
iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover niet uitdrukkelijk en 
schriftelijk door partijen van deze voorwaarden is afgeweken. 

2. De onderhavige voorwaarden zijn uitdrukkelijk ook van toepassing indien opdrachtnemer, bij de 
uitvoering van de overeenkomst, derden inschakelt. 

 
Artikel 3. Dienstverlening 
Opdrachtnemer verleent diensten op het gebied van Personeel- en Organisatieadvies, HR Interim-
management, recruitment, training- en coaching en assessments. 
 
Artikel 4. Offertes en aanbiedingen 

1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en vervallen  30 dagen na dagtekening, 
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Offertes dienen schriftelijk te worden aanvaard. 

2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 
 
Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst 

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met 
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en één en ander grond van de op dat moment bekende 
stand der wetenschap. 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, zulks naar inzicht van 
opdrachtnemer, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door 
derden. 

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs 
moet weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 
opdrachtnemer worden verstrekt. 

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ten gevolge van door de 
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.  

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst gefaseerd zal worden uitgevoerd, kan de 
opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot 
dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft 
goedgekeurd. 

 
Artikel. 6 Wijziging van de overeenkomst 

1. Zodra bij de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is dat te verrichten werkzaamheden 
worden gewijzigd en/of worden aangevuld, zullen partijen daarover tijdig en in onderling overleg 
treden en de overeenkomst dienovereenkomstig wijzigen. 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip 
van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever 
zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen. 

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties 
hebben, dan zal opdrachtnemer de opdrachtgever daar van te voren over inlichten. 

4. Indien een vaste dagdeelprijs is overeengekomen dan zal opdrachtnemer daarbij aangeven in 
hoeverre de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst een overschrijding van de 
overeengekomen dagdeelprijs tot gevolg heeft. 

5. Opdrachtnemer zal in ieder geval geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging 
of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend. 

 
 
 
 



 
 
Artikel 7. Opzegging dienstverlening en annulering van een interim of projectopdracht. 
Beide partijen kunnen een lopende overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat 
geval een opzegtermijn van tenminste 14 dagen in acht te nemen. 
 
Wanneer annulering van een overeengekomen opdracht plaats vindt tussen 30 tot en met 14 dagen voor de 
geplande startdatum, dan vergoedt opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs. Na deze termijn is de 
vergoeding 100%. De opdrachtgever kan tot 30 dagen voor de geplande datum van de opdracht zonder 
kostenvergoeding annuleren.  
 
Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst 
1. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien: 

a. de opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden 
haar goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan haar verplichtingen zal voldoen; 

b. opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid 
te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen en deze zekerheid uitblijft dan wel 
onvoldoende is; 

c. de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan de opdrachtgever 
surseance van betaling wordt verleend; 

d. de opdrachtgever, voor zover het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt; 
e. ten aanzien van opdrachtgever, voor zover het een rechtspersoon betreft, een besluit tot 

ontbinding of beëindiging van de bedrijfsactiviteiten wordt genomen; 
f. ten aanzien van opdrachtgever een besluit tot fusie met een derde of tot overdracht van de 

aandelen en activa wordt genomen. 
2. In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te 

schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het 
recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen. 

 
Artikel 9. Klachttermijnen bij gebreken 
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na 

ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden 
schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. 

2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten tenzij de 
opdrachtgever heeft aangegeven daar geen belang bij te hebben. 

3. Indien alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal 
opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12. 

 
Artikel 10. Verschuldigde dagdeelprijs , uurtarief of project-productprijs. 
De opdrachtnemer is de overeengekomen dagdeelprijs,  uurtarief over de overeengekomen uren/periode  of 
product-projectprijs verschuldigd.                                                                                                                 
Zowel de overeengekomen prijs als al het overige door de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst 
verschuldigde is exclusief BTW. 
 
Artikel 11. Betaling 
1. De betaling dient binnen 30 dagen na facturering plaats te vinden. Bij overschrijding van de 

betalingstermijn is de opdrachtgever zonder nadere aanmaning in verzuim en wordt een contractuele 
vertragingsrente in rekening gebracht. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand 
gerekend, zonder enige in gebreke stelling. 
Alle gerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De kosten worden berekend conform 
het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. 
De opdrachtgever is gehouden naast eventuele kosten van een gerechtelijke procedure, wegens 
buitengerechtelijke incassokosten 15% van de openstaande factuurbedragen te betalen aan 
opdrachtnemer. 
 

2. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken in eerste plaats in mindering van de kosten, 
vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de 
lopende rente. Is de opdrachtgever meerdere hoofdsommen verschuldigd, dan strekt de betaling in 
mindering van de oudste hoofdsom. 



 
Artikel 12. Aansprakelijkheid 
De opdrachtgever zal opdrachtnemer ten alle tijden vrijwaren tegen alle vorderingen die op enigerlei wijze 
volgen uit of samenhangen met ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden.                         
De aansprakelijkheid van opdrachtnemer blijft ten alle tijden beperkt tot het bedrag van de overeengekomen 
uren, dagdeelprijs of product-projectprijs voor het deel van de werkzaamheden dat aanleiding geeft tot 
aansprakelijkheid of , tenzij één en ander het gevolg is van opzet of grove schuld. 
 
Artikel 13. Overmacht 
1. Een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis kan opdrachtnemer niet worden toegerekend indien 

opdrachtnemer een beroep kan doen op overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene 
voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van 
buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed heeft kunnen 
uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 

2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die 
(verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen. 

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode 
gedurende welke opdrachtnemer vanwege overmacht niet in staat is om haar verplichtingen na te 
komen langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 

4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, 
is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de 
opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter 
niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

 
Artikel 14 Intellectuele eigendom  
Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de 
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering 
van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor 
zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt 
gebracht. 
 
Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze 
Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door 
Nederlands recht. Uitsluitend de door de Nederlandse wet aangewezen rechter is bevoegd om van 
geschillen tussen opdrachtnemer en haar opdrachtgever kennis te nemen. 
 
In geval van geschillen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer zullen partijen trachten deze in eerste 
instantie op te lossen met behulp van mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands 
Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Indien het 
onmogelijk is gebleken een geschil als hierboven bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat 
geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer zijn 
vestigingsplaats heeft. 
 
Artikel 16. Partiële nietigheid 
De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden laat de 
geldigheid van de overige bepalingen onverlet.     
 
Artikel 17 Vindplaats en wijziging voorwaarden 
1. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op de website www.roveadvies.nl 
2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen 

van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer. 
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