HEIJNEN BUSINESS

Social Masters is een label van Heijnen Business. Heijnen Business is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60038209. Het BTW nummer is
NL160398423B02.
Artikel 1. Definities
1.
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.
Opdrachtnemer: Heijnen Business, die de Overeenkomst sluit en deze Algemene
Voorwaarden hanteert. Alle Overeenkomsten komen, met uitsluiting van de artikelen 7:404
en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot stand met Opdrachtnemer en worden
uitsluitend door Opdrachtnemer uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel
stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de Werkzaamheden door een bepaalde
persoon of bepaalde personen zal worden uitgevoerd.
3.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht
heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
4.
Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door
Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin
van het woord en omvat in ieder geval de Werkzaamheden zoals vermeld in de
opdrachtbevestiging.
5.
Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van
Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde
in de opdrachtbevestiging.
Artikel 2. Algemeen
1.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen de
Opdrachtnemer en een Opdrachtgever waarop de Opdrachtnemer deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard.
2.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met de
Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3.
Eventuele andere algemene voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.
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4.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6.
Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1.
De door de Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn
voor aanvaarding is genoemd. De Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien
de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen de gestelde termijn worden
bevestigd, tenzij anders aangegeven.
2.
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen
van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten,
waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod is de Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet
Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de Opdrachtnemer anders
aangeeft.
4.
Een samengestelde prijsopgave verplicht de Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5.
Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.
Artikel 4. Aanvang van de Overeenkomst
1.
De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer bestaat uit deze algemene
voorwaarden en de opdrachtbevestiging. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de
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informatie, die Opdrachtgever op dat moment heeft verstrekt aan Opdrachtnemer, en wordt
geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. De Overeenkomst komt tot stand op
het moment dat Opdrachtgever de opdrachtbevestiging ondertekend aan Opdrachtnemer
retour heeft gestuurd. De Overeenkomst vervangt alle eerdere afspraken.
Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst
1.
De Opdrachtnemer staat in voor de toereikendheid van haar capaciteiten, vaardigheden en
deskundigheid om de opdracht uit te voeren. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste
inzicht, vermogen en eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het
karakter van een ‘inspanningsverplichting’.
2.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft de
Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn en/of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan de
Opdrachtnemer worden verstrekt.
4.
Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de
Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de
Overeenkomst op te schort en en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens
de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.
De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de
Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de Opdrachtnemer kenbaar behoorde
te zijn.
6.
De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van de Opdrachtnemer, welke
geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.
7.
Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan de
Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
8.
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Indien door de Opdrachtnemer of door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader
van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een
door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de
door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
9.
De door de Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden worden naar eigen inzicht door de
Opdrachtnemer verricht. De Opdrachtnemer heeft het recht om tijdstip en tijdsduur van de uit
te voeren werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen, met inachtneming
van de overeengekomen termijn van levering.

