
ALGEMENE VOORWAARDEN  
voor het verzorgen van diensten door Piet Post Interim Management & Consultancy, 

gevestigd te Oost Ravenweg 14, 8162 PJ Epe, KvK 27350021, hierna te noemen: de opdrachtnemer. 

 
Artikel 1: Toepasselijkheid 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 
opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van 

toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk 
en schriftelijk is afgeweken. 

2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, 
voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

3. Indien een of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd 

mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van 
toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe 

bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, 
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht 

worden genomen. 

 
Artikel 2: Offertes 

1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders 
aangegeven. Aanvaarding dient binnen deze termijn schriftelijk te worden bevestigd. Indien 

de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan 

niet gebonden. 
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een 

gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

 
Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst 

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de 
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een 

inspanningsverplichting op zich. Het bereiken van de beoogde resultaten van de opdracht 
wordt derhalve niet gegarandeerd. 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 

opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft 

dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen 
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer 

worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens 

niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van 
de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten 

volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
4. Indien door opdrachtgever of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de 

opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door 
opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die 

medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

 
Artikel 4: Honorarium 

1. Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, dan wel dagdelen. 
Het honorarium wordt berekend volgens het overeengekomen uur- of dagdeeltarief van 

opdrachtnemer. 

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium 
overeenkomen. Wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de 

oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate 
onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar 

is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de 

overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen 
honorarium, zal opdrachtnemer daar opdrachtgever onverwijld schriftelijk van in kennis 

stellen. Indien opdrachtnemer en opdrachtgever niet tot overeenstemming komen over 



aanpassing van het honorarium, heeft opdrachtnemer het recht om de overeenkomst, 

conform artikel 6, op te zeggen. 

3. Het honorarium is exclusief BTW en inclusief eventuele reis- en verblijfkosten, tenzij anders 
overeengekomen. 

 
Artikel 5: Declaraties en betaling 

1. Declaraties worden maandelijks ingediend. Zij geschieden onder opgave van het aantal 

bestede uren, dagdelen of dagen. Eventuele kosten waarvan is overeengekomen dat zij niet in 
de tarieven zijn inbegrepen, worden afzonderlijk gespecificeerd. 

2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na 
factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting 

niet op. Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtgever zonder verdere aanmaning de 

wettelijke rente verschuldigd over de termijn van overschrijding tot het moment van 
voldoening van het volledige bedrag. 

3. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in 
de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen 

rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, 
zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de 

opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan 

volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen 
en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 

4. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn 
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte 

voor rekening van opdrachtgever. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten 

komen eveneens voor rekening van opdrachtgever. 

 
Artikel 6: Tussentijdse beëindiging 

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig opzeggen. Opzegging dienst 

schriftelijk en met redenen omkleed te geschieden. De redenen dienen van dien aard te zijn 

dat voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet verlangd kan worden door degene 
die de overeenkomst opzegt. Opzegging dient te geschieden met inachtneming van een 

termijn van vijf werkdagen. 
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft 

opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te 

maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag 
liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden 

tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige 
resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter 

beschikking worden gesteld aan opdrachtgever. 

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer 
in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten 

werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten 
grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn of wanneer opzegging geschiedt op 

grond van artikel 4 lid 2 van deze algemene voorwaarden. 
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich 

meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. 

5. Overmacht als bedoeld in artikel 75 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de zijde van 
één van beide partijen leidt tot ontbinding van de overeenkomst met ingang van het moment 

dat de betreffende partij de overmacht schriftelijk heeft gemeld. 

 
Artikel 7: Aansprakelijkheid 

1. Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de 
uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet 

van de zijde van opdrachtnemer. 
2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot 

maximaal het over de laatste twee maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 



3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in 

verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en die aan opdrachtgever 

toerekenbaar zijn. 
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer 

is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, 
tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn. 

 
Artikel 8: Vertrouwelijkheid 

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het 

kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie 
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de 

aard van de informatie. 

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer 
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen 

derden te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk 
dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 

opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij 
niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor 

ontstaan. 

 
Artikel 9: Intellectuele eigendom en auteursrechten 

1. De opdrachtgever krijgt de eigendom van de adviezen, nota's en andere schriftelijke stukken 

die tot stand zijn gekomen bij de uitvoering van de opdracht en het recht deze te 
vermenigvuldigen, openbaar te maken en te gebruiken voor het met de opdracht beoogde 

doel. 
2. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt 

opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op 
grond van de Auteurswet. 

3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen 

kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie 
ter kennis van derden wordt gebracht. 

 
Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van 

toepassing. 
2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst 

worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter. 
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben 

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 
Artikel 11: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van opdrachtgever, te weten 
www.pietpost.com. 

2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de 

overeenkomst. 
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