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JohansenProject-S
	  
ALGEMENE	  VOORWAARDEN	  JOHANSENPROJECT-‐S	  	  
1. Definities	  
In	  deze	  algemene	  voorwaarden	  wordt	  verstaan	  onder:	  
a.	   JPS:	  de	  eenmanszaak	  JohansenProject-‐S,	  gevestigd	  te	  Geldrop.	  

	   b.	   de	  cliënt:	  de	  opdrachtgever	  van	  JPS.	  	  
	  
	   2.	   Deze	  algemene	  voorwaarden	  zijn	  van	  toepassing	  op	  alle	  met	  JPS	  aangegane	  overeenkomsten	  tenzij	  vooraf	  uitdrukkelijk	  is	  overeengekomen	  dat	  de	  algemene	  

voorwaarden	  niet	  van	  toepassing	  zijn.	  
	  
	   3.	   Wanneer	  een	  cliënt	  een	  opdracht	  verstrekt	  aan	  JPS	  ontstaat	  een	  overeenkomst	  van	  opdracht	  tussen	  de	  cliënt	  en	  JPS.	  	  	  

Bij	  de	  uitvoering	  van	  de	  opdracht	  kan	  de	  JPS	  zich,	  voor	  rekening	  en	  risico	  van	  cliënt,	  bij	  laten	  staan	  door	  derden.	  Indien	  redelijkerwijze	  mogelijk	  overlegt	  JPS	  
hierover	  tevoren	  met	  haar	  cliënt.	  JPS	  is	  gerechtigd	  om	  (mede)	  namens	  cliënt	  eventuele	  aansprakelijkheidsbeperkingen	  van	  derden	  te	  aanvaarden	  in	  verband	  met	  
de	  uitvoering	  van	  een	  opdracht	  van	  cliënt	  door	  die	  derde(n)	  .	  Elke	  aansprakelijkheid	  van	  JPS	  voor	  tekortkomingen	  van	  derden	  is	  uitgesloten.	  

	  
4.	  	   Alle	  opdrachten	  van	  cliënten	  worden	  uitsluitend	  aanvaard	  en	  uitgevoerd	  door	  JPS,	  ook	  indien	  het	  de	  uitdrukkelijke	  of	  stilzwijgende	  bedoeling	  is	  dat	  een	  
opdracht	  door	  een	  bepaalde	  persoon	  zal	  worden	  uitgevoerd.	  De	  werking	  van	  artikel	  7:404	  BW,	  dat	  voor	  het	  laatstgenoemde	  geval	  een	  regeling	  geeft,	  en	  de	  
werking	  van	  artikel	  7:407	  lid	  2	  BW,	  dat	  een	  hoofdelijke	  aansprakelijkheid	  vestigt	  voor	  de	  gevallen	  waarin	  aan	  twee	  of	  meer	  personen	  een	  opdracht	  is	  gegeven,	  
wordt	  uitgesloten.	  	  
	  

1. 5.	  In	  afwijking	  van	  artikel	  7:408	  lid	  2	  BW	  is	  JPS	  te	  allen	  tijde	  gerechtigd	  om	  een	  opdracht	  te	  beëindigen.	  Ook	  cliënt	  kan	  de	  overeenkomst	  steeds	  opzeggen.	  
2. 	  

6.	  Het	  door	  JPS	  	  aan	  cliënt	  in	  rekening	  te	  brengen	  honorarium	  zal,	  tenzij	  uitdrukkelijk	  anders	  is	  overeen	  gekomen,	  worden	  berekend	  op	  basis	  van	  het	  aantal	  
gewerkte	  uren,	  vermenigvuldigd	  met	  de	  jaarlijks	  door	  JPS	  vast	  te	  stellen	  uurtarieven.	  Het	  voornoemde	  honorarium	  is	  exclusief	  door	  JPS	  voorgeschoten	  kosten	  
van	  ingeschakelde	  derden,	  reis-‐	  en	  verblijfskosten	  en	  omzetbelasting.	  	  
	  
7.	  JPS	  is	  gerechtigd	  om	  één	  maal	  per	  maand	  of	  zoveel	  vaker	  of	  minder	  als	  zij	  geraden	  acht	  aan	  haar	  cliënten	  te	  declareren.	  Deze	  declaraties	  dienen	  door	  cliënten	  
binnen	  14	  dagen	  na	  de	  factuurdatum	  voldaan	  te	  zijn,	  zonder	  aftrek,	  korting	  of	  verrekening.	  Bij	  niet,	  niet	  tijdige	  of	  niet	  volledige	  voldoening	  van	  de	  declaratie	  is	  
cliënt	  van	  rechtswege	  in	  verzuim	  en	  komen	  alle	  in	  redelijkheid	  gemaakte	  (incasso)kosten	  voor	  diens	  rekening.	  Cliënt	  is	  aan	  JPS	  een	  contractuele	  rente	  van	  1%	  
verschuldigd	  over	  iedere	  maand	  dat	  cliënt	  in	  verzuim	  is	  met	  de	  betaling	  van	  de	  declaratie	  of	  een	  gedeelte	  daarvan.	  Bij	  de	  berekening	  van	  de	  voornoemde	  rente	  
wordt	  een	  gedeelte	  van	  een	  maand	  als	  een	  volle	  maand	  aangemerkt.	  	  
Tevens	  is	  JPS	  te	  allen	  tijde	  gerechtigd	  om	  cliënt	  een	  of	  meer	  voorschotdeclaraties	  te	  doen	  toekomen	  en	  de	  werkzaamheden	  ten	  behoeve	  van	  cliënt	  eerst	  aan	  te	  
vangen	  indien	  en	  nadat	  die	  declaratie(s)	  voldaan	  is/zijn.	  Het	  voorschot	  wordt	  bij	  de	  slotdeclaratie	  verrekend	  en	  blijft	  tot	  het	  einde	  van	  de	  zaak	  als	  dekking	  
aanwezig.	  

3. 	  
8.	   Indien	  bij	  de	  uitvoering	  van	  een	  opdracht	  van	  een	  cliënt	  zich	  onverhoopt	  een	  gebeurtenis	  voordoet	  die	  tot	  aansprakelijkheid	  jegens	  cliënt	  leidt,	  zal	  die	  
aansprakelijkheid	  beperkt	  zijn	  tot	  het	  door	  JPS	  in	  verband	  met	  de	  betreffende	  opdracht	  aan	  cliënt	  in	  rekening	  gebrachte	  honorarium	  over	  de	  laatste	  6	  maanden	  
voorafgaand	  aan	  het	  schade	  toebrengende	  feit	  en	  in	  ieder	  geval	  beperkt	  tot	  een	  maximum	  van	  €	  5.000,=	  (zegge:	  vijf	  duizend	  euro).	  
	  
9.	   Alle	  aanspraken	  van	  cliënten	  vervallen	  indien	  deze	  niet	  schriftelijk	  gemotiveerd	  bij	  JPS	  zijn	  ingediend	  binnen	  12	  maanden	  nadat	  cliënt	  bekend	  was	  of	  
redelijkerwijs	  bekend	  kon	  zijn	  met	  de	  feiten	  waarop	  hij	  zijn	  aanspraak	  baseert.	  
	  
10.	   Niet	  alleen	  JPS	  maar	  ook	  alle	  personen	  die	  bij	  de	  uitvoering	  van	  enige	  opdracht	  van	  een	  cliënt	  zijn	  ingeschakeld,	  kunnen	  op	  deze	  algemene	  voorwaarden	  een	  
beroep	  doen.	  
	  
11.	   Deze	  algemene	  voorwaarden	  zijn	  ook	  van	  toepassing	  op	  aanvullende	  opdrachten	  en	  vervolgopdrachten	  van	  cliënten.	  
	  
12.	   	  Op	  de	  rechtsverhouding	  tussen	  JPS	  en	  haar	  cliënten	  zal	  Nederlands	  recht	  van	  toepassing	  zijn.	  Alleen	  de	  Nederlandse	  rechter	  zal	  bevoegd	  zijn	  om	  van	  enig	  
geschil	  dat	  tussen	  de	  JPS	  en	  een	  cliënt	  mocht	  ontstaan,	  kennis	  te	  nemen.	  


