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In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  
 

1.1 Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.  
1.2 Opdrachtnemer: Bureau Ruimtegebruik.  
1.3 Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich 
jegens opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten. 

Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van de opdrachten hanteert Bureau Ruimtegebruik 
(Opdrachtnemer) de leveringsvoorwaarden zoals die worden aanbevolen door de landelijke Raad van 
Organisatie-Adviesbureaus (ROA). Deze voorwaarden, die deel uitmaken van de offerte zijn:  
1. ALGEMEEN 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en 
overeenkomsten voor advisering c.a. tussen Opdrachtnemer  en opdrachtgevers, respectievelijk hun 
rechtsopvolgers. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door 
Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2. GRONDSLAG OFFERTES 

2.1 De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de 
opdrachtbevestiging en/of de overige gemaakte afspraken per brief, fax of e-mail.   
2.2 Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder 
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van 
Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.  
2.3 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, 
afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.  
2.4 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de 
verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.  
2.5 De offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. 
De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet 
en uitvoering van het project heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal door hem te verrichten adviesdiensten naar 
beste inzicht en vermogen, overeenkomstig met de in de offerte vastgelegde afspraken met de 
opdrachtgever en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
 
Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde 
resultaat niet kan worden gegarandeerd. 
 
3. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE, MEDEWERKERS EN WERKRUIMTE DOOR DE 

OPDRACHTGEVER 

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens het afgesproken tijdschema te laten 
verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die opdrachtnemer nodig heeft 
voor het goed kunnen uitvoeren van de opdracht. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van 
medewerkers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van 
Opdrachtnemer betrokken (zullen) zijn. Als Opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever 
op zijn locatie Opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluitingen en, desgewenst, 
een fax- en/of datanetaansluiting. 

4. HET BETREKKEN VAN DERDEN BIJ DE OPDRACHTUITVOERING 

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de Opdrachtgever of door 
Opdrachtnemer geschiedt uitsluitend in onderling overleg. 



5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT 

5.1 Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste 
inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde 
werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer, tenzij 
uitdrukkelijk anders is bepaald.  
5.2 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe 
slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe 
of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben 
op de mogelijkheden van Opdrachtnemer om de Opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige 
volzin is van overeenkomstige toepassing op Opdrachtnemer. 
5.3 Opdrachtnemer kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team waarmee de 
opdracht wordt uitgevoerd wijzigen, indien deze meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht 
noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de 
continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de 
Opdrachtgever in overleg met Opdrachtnemer plaatsvinden. 
5.4 Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van 
de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding 
onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij. 

6. TARIEVEN EN KOSTEN VAN DE OPDRACHT 
 

6.1 Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte 
aangegeven, of daarin zijn inbegrepen de secretariaatskosten, reis-uren, reis- en verblijfkosten en andere 
opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden 
berekend.  
6.2 Een tussentijdse verandering van de uren en kosten die Opdrachtnemer noodzaakt tot tariefaanpassing 
of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, kan worden doorberekend.  
6.3 In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.  
6.4 Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties 
van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.  
6.5 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) 
worden opgelegd. 

7. BETALINGSVOORWAARDEN 

7.1 Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, 
worden maandelijks bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 
dagen na declaratiedatum. 
7.2 Na die vervaldag kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling is 
vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie 
de uitvoering van de opdracht opschorten. 
7.3 Is de Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer 
van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, 
zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. 
7.4 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk 
aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de 
tenaamstelling van de declaratie). 

8. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT, C.Q. MEERWERK 

8.1 De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen 
tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit 
voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. 
8.2 Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt 
zal Opdrachtnemer dit de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. 
8.3 Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de 
Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de 
dienstverlening dit vergt. indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht 
aan de Opdrachtgever worden bevestigd. 



9. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT 

9.1 De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het uitvoeringsteam worden beïnvloed 
door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtnemer verkrijgt en de medewerking 
die wordt verleend. Opdrachtnemer kan bij onderzoek- en adviesopdrachten dan ook niet altijd van tevoren 
exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. 
9.2 In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is 
goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever 
opdrachtnemer hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de 
eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. 

10. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT 
 

10.1 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet 
wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet 
geheel uitvoert binnen een na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde 
redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 boek 6 van het burgerlijk wetboek. 
10.2 Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is 
dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere 
additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend 
gemaakt. 
10.3 Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer 
vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan 
toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. 
10.4 Opdrachtnemer mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten 
gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, 
voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Opdrachtnemer behoudt daarbij 
aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de 
Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter 
beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in 
rekening gebracht. 
10.5 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of 
de bedrijfsuitvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een 
opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten. 

11. ONAFHANKELIJKHEID 
 
Opdrachtnemer heeft zich te houden aan de relevante onafhankelijkheidsvoorschriften van nationale en 
internationale regelgevers. Om Opdrachtnemer in staat te stellen zich aan de betreffende 
onafhankelijkheidsvoorschriften te houden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer tijdig, juist en volledig 
te informeren omtrent de juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen van (de groep, waartoe) 
Opdrachtgever (behoort), alle financiële en overige belangen en participaties van Opdrachtgever, alsmede 
van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden haar onderneming of organisatie aangaand, een en 
ander in de ruimste zin des woords. 

12. INTELLECTUELE EIGENDOM 
 

12.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot 
producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het 
kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten 
van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.  
12.2 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen 
computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere 
geestesproducten en uitgaven van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet 
met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of 
openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer 
toegestaan.  
12.3 Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen 
zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse 
beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. 



13. VERTROUWELIJKHEID 

13.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel hem daartoe verplicht is 
Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens 
derden. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter 
bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van 
Opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Opdrachtnemer, zijn werkwijze 
en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.  
13.2 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die Opdrachtgever 
verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is 
verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen 
van Opdrachtnemer, niet aan derden openbaren.  
13.3 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door 
hen in te schakelen derden.  
13.4 Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 13.1 en 13.2, is Opdrachtnemer gerechtigd tot 
het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Opdrachtnemer 
en slechts ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer. 

14. AANSPRAKELIJKHEID 
 
14.1.Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in 
acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat 
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer 
voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft 
geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is 
Opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat 
Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Opdracht heeft ontvangen, tenzij er aan de zijde van 
Opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid en tenzij enige dwingende 
(inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke beperking niet toestaat.  
Bij een adviesopdracht met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een beperking van de hier 
bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat Opdrachtnemer in het kader van de 
desbetreffende Opdracht over de laatste 6 maanden heeft ontvangen. 
14.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt 
is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij 
Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is 
toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van 
Opdrachtnemer en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet 
toestaat.  
14.3 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten 
behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden die 
derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.  

15. RECLAMEREN 

15.1 Reclames met betrekking tot de verrichtte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk 
binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan 
wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek 
redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.15.2 Reclames 
als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is 
in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst de betaling uit 
te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Opdrachtnemer waarop de reclame geen 
betrekking heeft.  
15.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van 
het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde 
werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar 
evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.	  



16. VERVALTERMIJN 

Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere 
bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in ieder geval na het 
verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten 
en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kan aanwenden. 

17. STRIJDIGE CLAUSULES 

In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging en/of overige gemaakte afspraken per 
brief, fax of e-mail onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging 
en/of overige gemaakte afspraken per brief, fax of e-mail opgenomen voorwaarden. 

18.  INTERNETGEBRUIK 
 
Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van 
hen door middel van elektronische maiI met elkaar kunnen communiceren. Zowel Opdrachtnemer als 
Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals - maar niet 
beperkt tot - vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens 
elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten 
gevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen 
redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van 
voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of 
Opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend. 

 
19. NAWERKING 
 
De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook 
na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen 
beiden blijven binden. 
 
20. TOEPASSELIJK RECHT 

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op 
enige bepaling van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende 
bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, 
zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. 

21. AFSTAND VAN RECHTEN 

Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Opdrachtnemer zal de rechten en 
bevoegdheden van Opdrachtnemer onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van 
recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze 
schriftelijk is gedaan. 

22. GESCHILLENREGELING 

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige 
overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht 
overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. 
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