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1. Aanbieding en overeenkomst 
 
1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 

aanbiedingen en overeenkomsten waarbij  Huizenga van 
der Brugge BV goederen en/of diensten van welke aard 
ook aan opdrachtgever levert. Afwijkingen van deze al‐
gemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uit‐
drukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

 
1.2  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij  in het aanbod 

schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
 
1.3  Toepasselijkheid van eventuele inkoop‐ of andere voor‐

waarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de 
hand gewezen. 

 
1.4  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden 

nietig  is  of  vernietigd wordt,  zullen  de  overige  bepa‐
lingen  van  deze  algemene  voorwaarden  volledig  van 
kracht blijven. 
 

2. Prijs en betaling 
 
2.1  Alle prijzen  zijn exclusief omzetbelasting  (BTW) en an‐

dere heffingen welke van overheidswege worden opge‐
legd. 

 
2.2  Bij gebreke van een specifieke regeling is Huizenga van 

der Brugge BV gerechtigd haar prijzen en tarieven jaar‐
lijks per 1 januari aan te passen. 

 
2.3  Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald 

overeenkomstig de op  de  factuur  vermelde betalings‐
condities.  Bij  gebreke  van  specifieke  condities  zal  op‐
drachtgever binnen 21 dagen na factuurdatum betalen. 

 
2.4  Betalingen van opdrachtgever strekken steeds eerst tot 

voldoening van verschuldigde  rente, kosten en schade 
en vervolgens van opeisbare declaraties die het  langst 
openstaan. 

 
2.5  Indien  opdrachtgever  de  verschuldigde  bedragen  niet 

binnen  de  overeengekomen  termijn  betaalt,  zal  op‐
drachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, 
daarover de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn. In 
geval  opdrachtgever  nalatig  blijft  de  vordering  te  vol‐
doen is Huizenga van der Brugge BV gerechtigd alle ter 
zake de incassering van de alsdan verschuldigde bedra‐
gen gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten, waarvan de 
hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van de verschul‐
digde bedragen, aan opdrachtgever in rekening te bren‐
gen,  onverminderd  het  recht  van  Huizenga  van  der 
Brugge BV om, indien de werkelijke kosten aantoonbaar 
hoger zijn, de werkelijke kosten aan opdrachtgever in re‐
kening te brengen. 

   
 
 
 

3. Vertrouwelijke informatie en niet‐overname  
beding 

 
3.1  Alle  door  een  van  partijen  aan  de  andere  partij  ver‐

strekte informatie, waarvan de andere partij weet of re‐
delijkerwijs dient te weten dat deze van  

  vertrouwelijke aard is, wordt beschouwd als vertrouwe‐
lijke informatie.  

  De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt zal van 
deze  informatie  slechts  gebruik maken  voor  het  doel 
waarvoor deze is verstrekt. 
 

3.2  Huizenga van der Brugge BV verbindt zich de redelijker‐
wijs van haar te vergen maatregelen te treffen om ge‐
heimhouding te verzekeren van door haar of haar werk‐
nemers van opdrachtgever ontvangen vertrouwelijke in‐
formatie. Huizenga van der Brugge BV zal redelijke aan‐
wijzingen van opdrachtgever ter zake in acht nemen. 

 
3.3  Geen van partijen zal, zonder toestemming van de an‐

dere partij, gedurende de looptijd van de overeenkomst 
alsmede één jaar na beëindiging daarvan medewerkers 
van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de 
uitvoering van de overeenkomst,  in dienst nemen dan 
wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. 
 

4. Voorbehoud van eigendom en rechten 
 

4.1 Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigen‐
dom van Huizenga van der Brugge BV  totdat alle bedra‐
gen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens 
de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of ver‐
richte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de be‐
dragen  bedoeld  in  artikel  2.4,  waaronder  begrepen 
rente en kosten van invordering, volledig aan Huizenga 
van der Brugge BV  zijn voldaan. 
 

4.2 Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, 
in het voorkomend geval, overgedragen onder de voor‐
waarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengeko‐
men vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 
 

5. Uitvoering van de opdracht en medewerking door 
opdrachtgever 

 
5.1   Huizenga van der Brugge BV zal de overeenkomst naar 

beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen 
van goed vakmanschap uitvoeren. 
 

5.2  Indien en voorzover een goede uitvoering van de over‐
eenkomst dit vereist, heeft Huizenga van der Brugge BV  
het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrich‐
ten door derden, in overleg met de opdrachtgever. Het 
bepaalde in artikel 7:404, 7:409 en 7:422 BW is op op‐
drachten aan Huizenga van der Brugge BV uitgesloten.  

 
5.3  Opdrachtgever zal Huizenga van der Brugge BV steeds 

tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de over‐
eenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of  inlich‐
tingen verschaffen en alle medewerking verlenen. 
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5.4  Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en 

de toepassing  in zijn organisatie van de door Huizenga 
van der Brugge BV geleverde producten en te verlenen 
diensten. 

 
5.5  Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodza‐

kelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig 
de  afspraken  ter  beschikking  van  Huizenga  van  der 
Brugge  BV  staan  of  indien  opdrachtgever  op  andere 
wijze  niet  aan  zijn  verplichtingen  voldoet,  heeft  Hui‐
zenga van der Brugge BV in ieder geval het recht op op‐
schorting  van  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  en 
heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten vol‐
gens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. 
 

5.6  Ingeval medewerkers van Huizenga van der Brugge BV 
op de  locatie van opdrachtgever werkzaamheden ver‐
richten,  zal opdrachtgever kosteloos  voor de door die 
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals 
‐ indien van toepassing ‐ een werkruimte met telecom‐
municatiefaciliteiten  etc.  zorgdragen.  Opdrachtgever 
vrijwaart Huizenga van der Brugge BV voor aanspraken 
van derden, medewerkers van Huizenga van der Brugge 
BV  daaronder begrepen, die in verband met de uitvoe‐
ring van de overeenkomst schade  lijden welke het ge‐
volg is van het handelen of het nalaten van opdrachtge‐
ver of van onveilige situaties in diens organisatie. 
 

6. Beëindiging 
 
6.1  Aan elk van partijen komt de bevoegdheid  tot ontbin‐

ding van de overeenkomst slechts toe indien de andere 
partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke 
schriftelijke  ingebrekestelling waarbij een redelijke ter‐
mijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, 
toerekenbaar  tekortschiet  in de nakoming van wezen‐
lijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 

 
6.2  Elk van partijen kan de overeenkomst zonder ingebreke‐

stelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schrif‐
telijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of 
gedeeltelijk beëindigen indien de andere partij ‐ al dan 
niet voorlopig ‐ surséance van betaling wordt verleend, 
indien  ten  aanzien  van  de  andere  partij  faillissement 
wordt aangevraagd of  indien haar onderneming wordt 
geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van 
reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De 
partij die de overeenkomst aldus beëindigt zal nimmer 
tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

 
6.3  Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding 

als bedoeld in artikel 6.1. reeds prestaties ter uitvoering 
van  de  overeenkomst    heeft  ontvangen,  zullen  deze 
prestaties en de daarmee samenhangende betalingsver‐
plichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, ten‐
zij Huizenga van der Brugge BV  ten aanzien van die pres‐
taties  in  verzuim  is.  Bedragen  die  Huizenga  van  der 
Brugge BV vóór de ontbinding heeft gefactureerd in ver‐
band met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de over‐
eenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inacht‐
neming van het in de vorige volzin bepaalde onvermin‐
derd  verschuldigd  en worden op  het moment  van  de 
ontbinding direct opeisbaar. Het voorgaande laat onver‐
let  het  recht  op  redelijk  loon  van  Huizenga  van  der 
Brugge BV. 

 
7. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 
7.1  Huizenga van der Brugge BV aanvaardt wettelijke ver‐

plichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit 
artikel 7 blijkt. 

 
7.2  De totale aansprakelijkheid van Huizenga van der Brugge 

BV is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in 
geen geval meer bedragen dan € 25.000,= (vijfentwintig‐
duizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van sa‐
menhangende  gebeurtenissen  geldt  als één  gebeurte‐
nis. 

 
7.3  Deze aansprakelijkheidsbeperking is mede gemaakt ten 

behoeve van degenen die voor Huizenga van der Brugge 
BV werkzaam zijn, al dan niet in loondienst, zodat deze 
zich eveneens op deze aansprakelijkheidsbeperking kun‐
nen beroepen. 

 
7.4  Aansprakelijkheid van Huizenga van der Brugge BV  voor 

indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, ge‐
derfde winst, gemiste besparingen en schade door be‐
drijfsstagnatie, is uitgesloten. 

 
7.5  Het in artikel 7.2. genoemde maximumbedrag komt ech‐

ter te vervallen indien en voor zover de schade het ge‐
volg is van opzet of grove schuld door Huizenga van der 
Brugge BV  

 
7.6  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op scha‐

devergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo 
spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij 
Huizenga van der Brugge BV meldt. 

 
8. Overmacht 
 
8.1  Geen  van  partijen  is  gehouden  tot  het  nakomen  van 

enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als ge‐
volg van overmacht. Onder overmacht wordt mede ver‐
staan een niet‐toerekenbare tekortkoming van toeleve‐
ranciers van   Huizenga van der Brugge BV. 

 
8.2  Tijdens  overmacht worden  de  verplichtingen  van  Hui‐

zenga van der Brugge BV opgeschort. Wanneer de over‐
machtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, 
hebben  partijen  het  recht  om  de  overeenkomst  door 
schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds in‐
gevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar 
verhouding afgerekend. 

 
9. Toepasselijk recht en geschillen 
 
9.1  De overeenkomsten tussen Huizenga van der Brugge BV 

en  opdrachtgever  worden  beheerst  door  Nederlands 
recht. 

 
9.2  De  rechter  tot het  kennisnemen  van  geschillen  tussen 

Huizenga van der Brugge BV en opdrachtgever is de be‐
voegde  rechter  in  het  arrondissement waar Huizenga 
van der Brugge BV is gevestigd. 

 
  Einde 


