Algemene Voorwaarden
Van Waarde, adviseren en aanpakken

Op alle offertes voor, alsmede de totstandkoming, inhoud en uitvoering van alle
overeenkomsten tussen B.J.M. Hutten en opdrachtgever zijn onderhavige Algemene
Voorwaarden van toepassing:
• De opdrachtgever en B.J.M. Hutten informeren elkaar over al die
omstandigheden en ontwikkelingen waarvan de andere partij, gelet op een
goede uitvoering van de werkzaamheden, op de hoogte moet zijn.
• De opdrachtgever draagt er zorg voor dat B.J.M. Hutten tijdig kan beschikken
over alle informatie en middelen die nodig zijn om de werkzaamheden optimaal
te kunnen uitvoeren. De opdrachtgever en B.J.M. Hutten informeren elkaar
indien de planning en kwaliteit gevaar dreigen te lopen. Vervolgens zal in
onderling overleg en naar bevind van zaken worden gehandeld.
• De opdrachtgever is gehouden werkzaamheden aan te bieden op die dagen, in
die periode en voor de duur, zoals is overeengekomen. Indien niet anders is
overeengekomen voldoet de opdrachtgever bij overeenkomst aangegane
financiële verplichtingen, dit ongeacht of de werkzaamheden worden
aangeboden.
• B.J.M. Hutten zal alle informatie die haar in het kader van de uitvoering van de
opdracht bekend wordt, vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen.
• Werkzaamheden die naar aard en omvang de opdrachtbevestiging
overschrijden, worden als meerwerk beschouwd. Meerwerk wordt pas na
onderling overleg en nadat daartoe een afzonderlijke opdracht is verstrekt,
uitgevoerd en in rekening gebracht.
• B.J.M. Hutten zal zich naar beste kunnen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap inspannen om de ten behoeve van opdrachtgever te verrichten
werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. In voorkomende gevallen
zal de uitvoering geschieden overeenkomstig met opdrachtgever schriftelijk
vastgelegde afspraken en procedures. B.J.M. Hutten is niet verplicht gevolg te
geven aan aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de
werkzaamheden, indien zij meent dat dit zal leiden tot handelen in strijd met de
wet of de goede zeden.
• B.J.M. Hutten is, behoudens eigen opzet of eigen grove schuld, nimmer
aansprakelijk voor enig verlies of enige schade voortvloeiend uit, dan wel geheel
of gedeeltelijk veroorzaakt door uitvoeren van de werkzaamheden of nalaten
daarvan ten behoeve van de opdracht. B.J.M. Hutten is in geen geval
aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen vervolgschade zoals
gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie, zelfs
niet indien de mogelijkheid van dergelijke schade vooraf ter kennis werd
gebracht. De aansprakelijkheid van B.J.M. Hutten voor enig verlies of schade
van opdrachtgever en voortvloeiend uit enig handelen of nalaten van B.J.M.
Hutten, ongeacht de oorzaak van het verlies en ongeacht de aard van de
schending van het wettige recht waarop de schadeclaim van opdrachtgever
wordt gebaseerd, zal in totaal nimmer meer zijn dan het ter zake van de
betreffende dienstverlening gefactureerde bedrag.

