INCAconsult
Algemene voorwaarden voor dienstverlening
1 Definities
a. INCAconsult: het bedrijf voor advies op het gebied van
natuur- en landbouwwetgeving, gevestigd te Veeningen
en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Meppel onder nummer 24329769.
b. Cliënt: de contractspartij van INCAconsult.
c. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of
anderszins) - exclusief verschotten, kantoorkosten en
reiskosten als onder sub d., e. en f. bedoeld - die
INCAconsult voor uitvoering van de overeenkomst met
de cliënt is overeengekomen.
d. Verschotten: de kosten die INCAconsult in (het belang
van) de uitvoering van de overeenkomst maakt.
e. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter
bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.
f. Reiskosten: een vergoeding van voor de uitvoering van
de overeenkomst noodzakelijk afgelegde autokilometers,
kosten van openbaar vervoer, danwel taxikosten.

2 Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
door INCAconsult aanvaarde opdrachten, eventuele
vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden,
tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een
overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Indien INCAconsult niet steeds strikte naleving van deze
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen
daarvan niet van toepassing zijn, of dat INCAconsult in
enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere
gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te verlangen.

3 Overeenkomst
a. Aan de totstandkoming van een opdracht ligt een
schriftelijke offerte ten grondslag met een
geldigheidsduur van 15 dagen na dagtekening.
b. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat een door
de cliënt ondertekende opdrachtbevestiging door
INCAconsult is aanvaard.
c. INCAconsult heeft het recht de overeenkomst te laten
uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van de
artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
d. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan
INCA-consult aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan INCAconsult worden verstrekt.
e. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt
dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan
zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot
aanpassing van de overeenkomst overgaan. De cliënt
aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de
overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs
en termijn van uitvoering.

4 Opschorting en ontbinding
a. INCAconsult is bevoegd de nakoming van de
verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien de cliënt de verplichtingen uit de
overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na

het sluiten van de overeenkomst INCAconsult ter
kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet
zal nakomen of indien
door de vertraging aan de zijde van de cliënt niet
langer van INCAconsult kan worden gevergd dat zij
de overeenkomst tegen de oorspronkelijk
overeengekomen condities zal nakomen.
b. Voorts is INCAconsult bevoegd de overeenkomst te
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid
niet van INCAconsult kan worden gevergd.
c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden behoudt
INCAconsult haar aanspraken uit de wet en
overeenkomst en zijn de vorderingen op de cliënt
onmiddellijk opeisbaar.
d. Indien INCAconsult tot opschorting of ontbinding
overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op
enigerlei wijze ontstaan.
e. Indien de ontbinding van de overeenkomst aan de
cliënt toerekenbaar is, dan zullen de
werkzaamheden die werden verricht vermeerdert
met de eventuele overige kosten en de voor de
uitvoering van de overeenkomst gereserveerde
arbeidstijd, integraal aan de cliënt in rekening
worden gebracht.

5 Declaratie
a. Voor de uitvoering van de overeenkomst is de cliënt
het honorarium, vermeerderd met verschotten,
eventuele kantoor- of reiskosten en omzetbelasting
verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
b. Verrichtte werkzaamheden kunnen, indien
uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over
een langere periode dan een maand, tussentijds in
rekening worden gebracht.
c. INCAconsult is steeds gerechtigd van de cliënt de
betaling van een voorschot te verlangen. Een
ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste
declaratie.
d. INCAconsult is gerechtigd de tarieven voor het
tijdevenredige honorarium en de kantoor- en
reiskosten per 1 januari van elk jaar aan te passen.

6 Betaling
a. Alleen betaling door overmaking op één van de
INCAconsult ter beschikking staande
bankrekeningen leidt tot kwijting van de
betalingsverplichting van de cliënt.
b. Betaling van declaraties van INCAconsult dient te
geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij
overschrijding van deze termijn is de cliënt van
rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente
gelijk aan de dan geldende wettelijke rente
verschuldigd.
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c. De cliënt aan wie, door middel van een nota of op andere
wijze, schriftelijke betaling van het honorarium is
verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen
betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die
INCAconsult vanaf het moment van verstrijken van de
vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van
zijn vordering maakt, alsmede terzake van de door
INCAconsult bestede tijd op basis van het dan geldende
uurtarief.

7 Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van INCAconsult jegens cliënten
en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband
houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is
beperkt tot het bedrag wat in de opdrachtbevestiging is
overeengekomen.
b. INCAconsult is niet aansprakelijk voor schade, van
welke aard ook, voortvloeiende uit door de cliënt
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
c. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in lid a.
geldt tevens voor het geval INCAconsult aansprakelijk is
voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor
het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van
de overeenkomst gebruikte apparatuur, software,
gegevensbestanden, of andere zaken, geen uitgezonderd.

8 Klachten
In geval de cliënt klachten heeft jegens INCAconsult zal
hij deze klachten eerst aan INCAconsult kenbaar maken.
Wordt daarop naar de mening van de cliënt niet of niet
op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft
de cliënt de mogelijkheid zich te wenden tot de
burgerlijke rechter.

9 Rechtskeuze
Op de rechtsverhouding tussen INCAconsult en haar
cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn.
Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van
enig geschil dat tussen INCAconsult en de cliënt mocht
ontstaan, kennis te nemen.

10 Intellectueel eigendom
INCAconsult behoudt zich de rechten en bevoegdheden
voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en
andere intellectuele wet- en regelgeving. INCAconsult
heeft het recht de door de uitvoering van een
overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook
voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij
geen strikt vertrouwelijke informatie van de cliënt ter
kennis van derden wordt gebracht.

11 Vindplaats en wijziging voorwaarden
a. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Meppel.
b. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie
c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand
komen van de rechtsbetrekking met de gebruiker.
c. In geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst van
deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan
prevaleert de Nederlandse tekst.

