
Algemene voorwaarden van Reith | Hendriks & 

partners 

 

1. Geldigheid  

Deze Algemene voorwaarden zijn geldig voor alle 

aanbiedingen, werkzaamheden en leveranties gedaan 

door Reith | Hendriks & partners aan, of verricht voor de 

opdrachtgever en de eventuele rechtsopvolger(s). 

 

2. Toepassing  

Door het geven van mondelinge en/of schriftelijke 

opdracht, of door gebruikmaking van de in de offerte 

vermelde concepten, werkzaamheden, diensten, middelen 

of materialen, is de betreffende offerte aanvaard en is de 

hierin vermelde honoreringsregeling volledig van 

toepassing en is opdrachtgever gebonden aan deze 

Algemene voorwaarden. Van deze voorwaarden 

afwijkende nadere overeenkomsten of bepalingen cq. 

algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever, 

zijn alleen verbindend indien deze door Reith | Hendriks & 

partners schriftelijk zijn bevestigd aan opdrachtgever. 

 

3. Grondslag  

Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen. Alle offertes zijn gebaseerd op de lonen 

en tarieven, geldend op de dag van deze aanbieding. Alle 

prijzen zijn exclusief BTW. Prijsverhogingen, als gevolg 

van gewijzigde belastingen, sociale lasten of wettelijke 

maatregelen, opkomende na het tijdstip van de offerte 

maar voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, 

worden door Reith | Hendriks & partners aan de 

opdrachtgever in rekening gebracht. Aanbieding/begroting 

en werkuitvoering zijn gebaseerd op informatie door 

opdrachtgever verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat 

informatie die wordt verstrekt juist is en volledig geschikt 

als grondslag voor de uitvoering van de werkzaamheden. 

De in de offerte beschreven uitvoering van 

werkzaamheden dient beschouwd te worden als 

voortvloeiend uit de door opdrachtgever verstrekte 

informatie. 

 

4. Aansprakelijkheid  

Reith | Hendriks & partners kan niet aansprakelijk- of 

schadeplichtig gesteld worden voor tekortkomingen, fouten 

of gebreken aan of in de geleverde werkzaamheden of 

leveranties als gevolg van de bij de opdracht geleverde 

informatie of ten behoeve van de opdracht geleverde 

zaken; niet voor de directe schade en niet voor 

vervolgschade. Als een vaste levertijd schriftelijk is 

overeengekomen zal het niet tijdig leveren aan de 

opdrachtgever geen recht tot schadevergoeding geven, 

tenzij de overschrijding van de levertijd te wijten is aan 

grove nalatigheid van Reith | Hendriks & partners.  

Voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade is Reith | 

Hendriks & partners in geen geval aansprakelijk, 

behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Reith | 

Hendriks & partners. 

Indien en voor zover opdrachtgever Reith | Hendriks & 

partners aansprakelijk wil stellen voor schade kan deze eis 

niet hoger zijn dan het bedrag dat Reith | Hendriks & 

partners voor de betreffende verrichting/leverantie in 

rekening heeft gebracht.  

Reith | Hendriks & partners is niet aansprakelijk voor 

afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt 

zijn gebleven in de door de opdrachtgever goedgekeurde 

of gecorrigeerde proeven. 

 

Ten aanzien van uitbesteed werk geldt dat Reith | Hendriks 

& partners in naam en voor rekening van de opdrachtgever 

het werk uitbesteedt. Reith | Hendriks & partners 

vertegenwoordigt derhalve de opdrachtgever bij het tot 

stand komen van de overeenkomst tussen de betrokken 

derde en de opdrachtgever. Geschillen ten aanzien van 

uitbesteed werk aan derden vormen geschillen tussen de 

opdrachtgever en deze derden, waarbij Reith | Hendriks & 

partners geen partij is, maar wel zo nodig de 

opdrachtgever adviseert of, op verzoek van de 

opdrachtgever, vertegenwoordigt. 

Reith | Hendriks & partners betracht grote zorgvuldigheid 

bij het selecteren van derden voor uit te besteden werk, 

maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het 

werk van deze derden en kan ook nimmer aansprakelijk 

worden gesteld voor de kwaliteit van en/of eventuele 

omissies van deze derden in geval van uitbesteed werk. 

 

5. Voortgang & Looptijd  

Om uitvoering van de werkzaamheden volgens tijdplan 

mogelijk te maken zal opdrachtgever zorg dragen voor het 

tijdig ter beschikking stellen van de nodige gegevens en 

indien van toepassing, documenten, modellen en 

materialen evenals toegang tot voor de werkuitvoering 

relevante personen. Voor de looptijd van de 

opdracht/samenwerking geldt de in de offerte aangegeven 

tijdsduur. Bij niet afronding binnen de genoemde tijdsduur 

vindt zonder schriftelijk tegenbericht automatisch 

verlenging plaats. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd 

kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke 

mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een 

opzegtermijn van twee maanden.  

 

6. Wijziging Opdracht  

Indien onvoorziene omstandigheden tijdens de looptijd van 

de opdracht, of het in de werkuitvoering ontstaan van een 

andere situatie dan op het moment van de opdracht, 

aanleiding zijn voor een besluit door partijen tot 

tussentijdse verandering, of uitbreiding van de opdracht, 

zal de eventueel hiermee gepaard gaande vermeerdering 

van de werkzaamheden berekend worden volgens 

dezelfde tariefstelling als waarmee de oorspronkelijke 

begroting opgesteld is. 

 

7. Intellectuele Eigendom  

Alle rechten met betrekking tot door Reith | Hendriks & 

partners tot stand gebrachte concepten, programmatuur of 

ideeën inclusief de vormuitwerking of technische realisatie 

in het algemeen aangeduid als Intellectuele 

Eigendomsrechten berusten in alle gevallen bij Reith | 

Hendriks & partners ongeacht of de tot stand gekomen 



zaken wel of niet in het kader van een opdracht tot stand 

gekomen zijn. 

De door Reith | Hendriks & partners ontworpen producties 

mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden 

gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden 

gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld. Het 

auteursrecht van door Reith | Hendriks & partners bij 

derden ingekochte producties blijft eigendom van deze 

derden.  

Functioneert Reith | Hendriks & partners als 

opdrachtnemer van teksten en andere werken in de zin 

van de auteurswet, dan geldt bij levering toestemming voor 

eenmalige publicatie, en wel uitsluitend voor het 

overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet 

een aanvullende overeenkomst gesloten worden. De 

opdrachtnemer behoudt het recht zijn bijdrage elders te 

verkopen of te publiceren, voor zover hij daarmee de 

oorspronkelijke opdrachtgevers geen directe concurrentie 

aandoet. 

Indien de opdrachtgever de bijdrage opnieuw gebruikt in 

dezelfde of vergelijkbare vorm en met hetzelfde 

gebruiksdoel bedraagt de vergoeding 50% van het 

oorspronkelijke honorarium. Als Reith | Hendriks & 

partners extra werkzaamheden moet verrichten of extra 

kosten moet maken, komen de kosten daarvan bovenop 

het genoemde honorarium. Bij gebruik voor andere 

gebruiksdoelen moet een afzonderlijke vergoeding worden 

overeengekomen. 

Bij ingrijpende wijziging van de geleverde bijdrage die niet 

de goedkeuring van de auteur krijgt, kan Reith | Hendriks & 

partners op grond van de auteurswet het gebruik van zijn 

bijdrage verbieden. In dat geval is de opdrachtgever 

verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. 

Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van 

de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een 

schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van 

de opdracht. 

 

8. Vertrouwelijkheid  

Reith | Hendriks & partners verplicht zich tot volstrekte 

vertrouwelijkheid inzake de voor de opdracht verkregen 

informatie evenals omtrent de kennis die Reith | Hendriks 

& partners bereikt in het kader van de werkuitvoering. 

 

9. Betalingsvoorwaarden  

De opdrachtgever dient na het ondertekenen van de 

overeenkomst een aanbetaling te voldoen van 50% van 

het totale bedrag. Het restant bedrag aan honorarium en 

de overige kosten van de overeengekomen 

werkzaamheden dient bij oplevering te worden voldaan. 

Indien de opdrachtgever niet aan haar 

betalingsverplichting krachtens de overeenkomst voldoet, 

en ook na een ingebrekestelling van Reith | Hendriks & 

partners binnen een termijn van 8 dagen niet tot betaling 

overgaat, en/of indien de opdrachtgever op verzoek van 

Reith | Hendriks & partners geen zekerheid tot betaling kan 

verschaffen, is Reith | Hendriks & partners gerechtigd de 

overeenkomst terstond, zonder rechterlijke tussenkomst, 

als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de 

opdrachtgever aansprakelijk voor de door Reith | Hendriks 

& partners geleden schade bestaande uit het volledig 

bedongen honorarium, kosten welke gepaard gaan met het 

ontbinden van de overeenkomsten met derden welke 

overeenkomsten in het kader van de uitvoering van de 

overeenkomst met de opdrachtgever zijn aangegaan, en 

reeds gemaakte kosten. 

Opzegging, uitstel, of beëindiging van de opdracht, door 

welke oorzaak of om welke reden dan ook, of het ontstaan 

van enig geschil, na opdracht of binnen de looptijd van de 

uitvoering, of na levering geeft geen recht op verval van de 

betalingsverplichting, compensatie, schuldvergelijking, 

restitutie, of enige inhouding op, of uitstel van betaling van 

het volledige in de begroting of bevestiging vermelde 

honorarium. 

 

10. Reclames 

De opdrachtgever kan binnen 10 werkdagen na aflevering 

eventuele gebreken en/of tekortkomingen van het 

eindresultaat schriftelijk aan Reith | Hendriks & partners 

kenbaar maken, bij gebreke waarvan iedere aanspraak 

vervalt en de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van 

de overeengekomen werkzaamheden te hebben 

geaccepteerd. 

 

11. Nalatigheid  

Indien niet volledige betaling volgt van het in rekening 

gebrachte honorarium binnen de vermelde termijn(en) is 

met onmiddellijke ingang de wettelijke rente verschuldigd. 

Alle kosten van eventuele invordering en rechtsbijstand 

zijn voor rekening van opdrachtgever met een niet voor 

mindering vatbaar minimum van 15% van het betreffende 

bedrag. Als een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan 

en Reith | Hendriks & partners andere opdrachten van 

dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is Reith | 

Hendriks & partners bevoegd die opdrachten te annuleren 

respectievelijk zijn werkzaamheden te staken, zonder dat 

betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding 

kan maken. Voorts is opdrachtgever gehouden Reith | 

Hendriks & partners te vergoeden alle kosten, die Reith | 

Hendriks & partners maakt ter incasso van de 

openstaande bedragen. 

 

12. Toepasselijk Recht   

Op deze begroting of opdrachtbevestiging is Nederlands 

Recht van toepassing. Geschillen die tussen partijen 

mochten rijzen, zullen worden berecht door de bevoegde 

rechter te ‘s-Gravenhage. 


