
 

Algemene voorwaarden van i4solutions B.V. KvK 30166297 

Artikel 1 Algemeen 
 
1 AI onze aanbiedingen zijn vrijblijvend; ingeval de aanbieding niet binnen een maand na dagtekening van de 

aanbieding door beide partijen akkoord is bevonden dan vervalt de aanbieding. 
 

2 Aanbiedingen/overeenkomsten van derden zijn eerst als geaccepteerd te beschouwen na onze schriftelijke 
bevestiging. 
 

3 Eventuele aanvullingen/wijzigingen etc. gemaakt met onze medewerkers/vertegenwoordigers zijn niet van kracht 
zonder onze schriftelijke bevestiging. 

 
Artikel 2 Aanbiedingen 
 
1 De door ons opgegeven prijzen zijn vrijblijvend. Voorafgaand aan bevestiging onzerzijds kunnen deze ongeacht de 

aanbieding worden verhoogd, tenzij uitdrukkelijk voor een bepaalde termijn een aanbieding is gedaan. 
 

2 AI onze aanbiedingen zijn exclusief omzetbelasting en vrijblijvend, gebaseerd op uitvoering onder normale 
omstandigheden gedurende voor ons normale werkdagen en - uren en op het loon- en prijspeil geldend ten tijde van 
het uitbrengen van de offerte. Wij zijn te allen tijde gerechtigd nadien en de na het sluiten van de overeenkomst 
optredende prijsstijgingen aan de opdrachtgever door te berekenen. 
 

3 Aanbiedingen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen en dergelijke, waarbij de 
opdrachtgever verantwoordelijk is voor de juistheid daarvan; bij onvolkomenheden, onjuistheden of onvolledigheid is 
de opdrachtgever gehouden om de dientengevolge ontstane extra kosten onverwijld na opgaaf aan ons als meerwerk 
te voldoen. 

 
 
Artikel 3 Waarnemingen, rapportages, procedures, adviezen, tekeningen, afbeeldingen e.d.. 
 
1 a.  Voor gevolgschade ontstaan door fouten, afwijkingen etc. in waarnemingen, rapportages, procedures, adviezen, 

tekeningen, afbeeldingen, calculaties, begrotingen, beschrijvingen etc. evenals specificaties in aanbiedingen, 
orderbevestigingen, rapporten etc. zijn wij niet aansprakelijk. 

 b. Wij zijn slechts gehouden tot herstel van de door ons gemaakte fout(-en). 
 c. In alle gevallen is het door ons te vergoeden bedrag niet hoger dan het bedrag van de desbetreffende opdracht. 
 d. Alle door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever verstrekte tekeningen, specifieke adviezen, documenten en 

gegevens blijven het eigendom van de opdrachtnemer en behoudt daarop het auteursrecht. 
 
 
Artikel 4 Wijziging, verandering, annulering van de vereenkomst 
 
1 Wijziging, verandering en annulering van een overeenkomst behoeft onze schriftelijke toestemming. 

 
2 a. Ingeval wij daarin toestemmen, is de opdrachtgever gehouden alle schade en kosten die daarmee samenhangen 

en/of daaruit voortvloeien aan ons te vergoeden. 
  
  b. Het minimaal daarin uit te keren bedrag bedraagt 10% van de prijs van de nog uit te voeren werkzaamheden. 

 
4 Ingeval in de overeenkomst een termijn is opgenomen, dan kan deze termijn bij wijziging of verandering van de 

overeenkomst door ons tevens eenzijdig worden verlengd. 
 

5 Een in de overeenkomst opgenomen boeteclausule voor te late levering van bijvoorbeeld goederen, diensten, een 
rapport of daarmee samenhangende en/of daaruit voortvloeiende activiteiten komt al dan te vervallen. 

6  
7 Extra kosten als gevolg van onvoorziene omstandigheden geven de opdrachtnemer het recht op vergoeding van die 

kosten door de opdrachtgever, een en ander naar redelijkheid en billijkheid. 
 

Artikel 5 Leveringstermijnen 
1 De door ons in de overeenkomst opgenomen leveringstermijn wordt zo nauwkeurig mogelijk bepaald, doch is altijd 

vrijblijvend. 
2 Schade geleden door te late levering verplicht ons nooit tot vergoeding daarvan. 
 
Artikel 6 Aansprakelijkheid 
 
3 Behoudens grove schuld van de zijde van de opdrachtnemer is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals 

voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid tegenover derden, 
uitgesloten. 
 

4 De opdrachtnemer is daarom niet aansprakelijk voor: 
 
a. Schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van, door of vanwege de 

opdrachtgever verstrekte gegevens of verzamelde gegevens op locatie. 
 



 
b. Beschadiging of verlies, door welke oorzaak dan ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde 

modellen, gereedschappen en andere zaken. 
 
5 Wij zijn tevens nooit aansprakelijk voor enige andere in-/directe schade samen hangende met en/of voortvloeiend 

uit onze handelingen, optreden, advisering, bemiddeling, begeleiding etc. van, veroorzaakt aan, het milieu/een 
milieuhygiënische situatie, voortgang van werkzaamheden, bedrijfsresultaat, machinerieën, diensten, 
bouwactiviteiten, advisering betreffende offertes, contracten van/met derden, be- en verwerking van afvalstoffen 
etc. 
 

6 De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle 
aanspraken van darden tot vergoeding van de schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in de 
voorwaarden inde verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten. 

 
 

Artikel 6 Aansprakelijkheid 
 
7 Onder  overmacht wordt in  deze  voorwaarden verstaan: elke  van de wil  van de opdrachtnemer onafhankelijke 

omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst al te voorzien-, die nakoming 
van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, 
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijk heden, brand en ernstige 
storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leverancier. 
 

1 Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te 
verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem aangegane verplichtingen en andere zaken zulks voor 
de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de 
opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen 
verplichtingen en zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze verplichtingen en 
zaken tot zich te nemen, deze verplichtingen en zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever procedureel af te 
handelen, op te slaan etc., dan wei voor diens rekening te verkopen. 
 

2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met 
opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel 
indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele 
verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, 
stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht- al dan niet tot zekerheid- van het bedrijf van de opdrachtgever, 
waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de opdrachtnemer gerechtigd om 
zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor 
ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige 
schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verdere toekomende rechten. Gedurende 
de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplichtte kiezen voor uit voering dan 
wei gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(-en). 
 

3 In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de 
reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door de opdrachtnemer bespaarde kosten, en is 
de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem aangegane verplichtingen, 
aangeschafte materialen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever procedureel af te handelen of 
te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs - zo geen voorafgaande 
opschorting heeft plaatsgevonden - onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane ter nemen, bij gebreke 
waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever procedureel af te 
handelen en/of te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen. 
 

4 De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen. 
 
 

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden 
 
1 Opdrachtgever is verplicht het gefactureerde bedrag binnen veertien dagen na factuurdatum aan ons te betalen. 

 
2 Opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van (opeisbare) bedragen te weigeren op grond van beweerde 

ondeugdelijk uitgevoerde overeenkomsten. 
 

3 Tussen partijen kunnen alleen schriftelijk andere betalingsvoorwaarden worden overeengekomen. 
 

4 Ingeval door opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet op de vervaldatum is betaald, dan is de opdrachtgever 
daarmede automatisch in gebreke en is tevens 1,5% rente verschuldigd per maand of deel van de maand tot aan de 
dag van betaling. 
 

5 Wij zijn verder gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn de vordering uit handen te geven waarbij de 
buirengerechtelijke kosten voor rekening zijn van de opdrachtgever met dien verstande dat; 

a. Als deze kosten hoger zijn dan 15% van de uitstaande vordering, komt het volledige bedrag voor rekening van de 
opdrachtgever; 

b. In andere gevallen worden deze kosten gesteld op 15% van de uitstaande vordering en komen deze kosten volledig 
ten laste van de opdrachtgever. 

 
6 Reclames op een door ons aan opdrachtgever toegestuurde factuur dienen binnen acht dagen na factuurdatum 

schriftelijk bij ons te zijn ingediend; een na genoemde termijn ingediende reclame behoeft door ons niet te worden 
aangenomen. 

 



 
Artikel 9 Toepasselijk recht 
 
1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het 

Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. 
 

Artikel 10 Geschillen 
 
1 Alle rechtsgeschillen worden ter beslechting voorgedragen aan de bevoegde rechter in het arrondissement Enschede 

tenzij partijen arbitrage overeenkomen. 
 

 
Enschede, 1 november 2021 

 
 


