
 
 
 
 
 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
 
Artikel 1 Definities  
De termen zoals gehanteerd in deze algemene voorwaarden luiden als volgt: 
1. Subsidie Company: de eenmanszaak Subsidie Company, gevestigd te 

(6655 AE) Puiflijk aan het adres Hosterd 67, geregistreerd bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer: 68475209 (eveneens: opdrachtnemer) 

2. Opdrachtgever: de wederpartij (natuurlijke- of rechtspersoon) die opdracht 
verleent aan Subsidie Company; 

3. Partijen: opdrachtgever en Subsidie Company gezamenlijk; 
4. Overeenkomst/opdracht: de overeenkomst c.q. opdracht op basis 

waarvan Subsidie Company zijn werkzaamheden voor opdrachtgever 
verricht; 

5. Werkzaamheden: alle door Subsidie Company ten behoeve van 
opdrachtgever uit te voeren handelingen en leveringen waartoe opdracht 
is gegeven; 

6.  
Artikel 2 Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 

werkzaamheden, diensten en rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever 
en Subsidie Company. 

2. Wijzingen in deze algemene voorwaarden dienen door beide partijen 
uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd.  

3. De toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde 
algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

4. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle 
overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden 
betrokken.  

5. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of 
vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht 
blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze 
algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens 
toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking 
van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.  

 
Artikel 3 Aanbieding en overeenkomst 
1. Aanbiedingen en offertes worden door Subsidie Company mondeling of 

schriftelijk uitgebracht. 
2. Alle aanbiedingen en offertes van Subsidie Company zijn vrijblijvend. Een 

door Subsidie Company verstuurde offerte is tot veertien (14) dagen na 
verzending geldig. Indien opdrachtgever een aanbod aanvaardt, heeft 
Subsidie Company het recht om het aanbod binnen drie (3) werkdagen na 
ontvangst van de aanvaarding te herroepen.  

3. Subsidie Company wordt niet aan offertes of aanbiedingen gehouden 
indien deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.  

4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van 
het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod dan is Subsidie 
Company daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet 
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Subsidie 
Company anders aangeeft. 

5. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Subsidie 
Company aan opdrachtgever een opdrachtbevestiging is verstuurd dan 
wel de overeenkomst van opdracht door beide partijen is ondertekend en, 
indien van toepassing, een verlangd voorschot is betaald.  

6. De overeenkomst tussen partijen wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, 
tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen 
uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.  

 
Artikel 4 Gegevens en informatie   
1. Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens en/of informatie, die 

Subsidie Company aangeeft nodig te hebben voor het correct kunnen 
uitvoeren van de aan hem verleende opdracht en/of waarvan 
opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat Subsidie Company die 
informatie nodig heeft voor het correct kunnen uitvoeren van de aan hem 
verleende opdracht, ter beschikking te stellen in de vorm, in de veelvoud 
en op de wijze zoals Subsidie Company wenst en bovendien zo tijdig dat 
Subsidie Company de opdracht zonder vertraging kan uitvoeren.   

2. Opdrachtgever staat, voor zover niet duidelijk uit de inhoud of aard van de 
opdracht anders voortvloeit, tegenover Subsidie Company in voor de 
tijdigheid, juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Subsidie 
Company  ter beschikking gestelde gegevens en informatie, ook indien 
deze informatie van een derde afkomstig is. Tenzij uit de inhoud van de 
opdracht anders voortvloeit, is Subsidie Company niet gehouden een 
gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door 
opdrachtgever verstrekte informatie. 

3. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan opdrachtgever weet of 
redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering door Subsidie Company 
van de opdracht van belang zijn of kunnen zijn, dan stelt opdrachtgever 
Subsidie Company van die feiten en omstandigheden onverwijld volledig 
in kennis. 

4. Indien opdrachtgever, anders dan door toedoen van Subsidie Company, 
tekortschiet in de naleving door opdrachtgever van de in de leden 1 t/m 3 
genoemde verplichtingen en daaruit voor Subsidie Company extra kosten 
en/of werkzaamheden voortvloeien, de werkzaamheden (gedeeltelijk) niet 
kan uitvoeren of anderszins schade ontstaat, is opdrachtgever gehouden 
die kosten, extra werkzaamheden en schade aan Subsidie Company te 
vergoeden. De schade, extra werkzaamheden of het niet kunnen 
uitvoeren van de opdracht zal worden vergoed door een nacalculatie van 
alle, door Subsidie Company, daadwerkelijk aan de opdracht besteedde 
uren. De daadwerkelijk besteedde uren worden gecompenseerd tegen 
een uurtarief van € 125,- per uur excl. BTW te vermeerderen met 
additionele kosten die in het belang van de opdracht zijn gemaakt. 
Voormelde vergoedingsplicht laat onverlet dat Subsidie Company het 
recht heeft om nakoming te vorderen. 

5. Subsidie Company heeft eveneens het recht de uitvoering van de 
opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in 
lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan. 

6. Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, worden ter 
beschikking gestelde gegevens en zaken na voltooiing van de opdracht 
aan de opdrachtgever geretourneerd. 

7. Subsidie Company is verplicht zorg te (doen) dragen voor een zorgvuldige 
opslag van de van opdrachtgever afkomstige informatie en/of gegevens.  

 
Artikel 5 Uitvoering opdracht 
1. Opdrachten worden uitgevoerd op de voet van een redelijk bekwaam en 

zorgvuldig handelende beroepsbeoefenaar. Subsidie Company 
garandeert echter niet het met een opdracht beoogde resultaat.  

2. Subsidie Company bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) 
de overeenkomst wordt uitgevoerd. Subsidie Company neemt daarbij de 
door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.  

3. Het staat Subsidie Company vrij om de uitvoering van de opdracht geheel 
of gedeeltelijk over te dragen of uit te besteden aan (een) derde(n).  

 
Artikel 6 Wijziging en ontbinding  
1. In geval van een opdracht met goed omlijnd beschreven werkzaamheden 

zal Subsidie Company meerwerk niet uitvoeren of aan opdrachtgever in 
rekening brengen dan nadat daarover met opdrachtgever vooraf 
overeenstemming is bereikt. 

2. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te wijzigen of annuleren, 
wat leidt tot een vermindering van overeengekomen werkzaamheden, is 
Subsidie Company gerechtigd om een vergoeding van de door haar als 
gevolg daarvan geleden schade te vorderen die tenminste 75% van de 
voor de niet-uitgevoerde werkzaamheden verschuldigde vergoeding zal 
bedragen. Hierbij wordt als uitgangspunt voor de vergoeding uitgegaan 
van het netto subsidiebedrag / fiscale afdrachtsvermindering genoemd in  
de laatst afgegeven beschikking/goedkeuring cumulatief over één 
kalenderjaar.  

3. Subsidie Company heeft, onverminderd zijn wettelijke bevoegdheden tot 
beëindiging en opschorting, het recht de overeenkomst eenzijdig met 
onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering 
van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met 
onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten, tenminste indien 
een van de volgende gebeurtenissen intreedt: 
a. een verzoek tot verlening van – voorlopige – surseance aan de 

opdrachtgever is ingediend; 
b. een verzoek tot faillietverklaring van de opdrachtgever is ingediend; 
c. ten laste van de opdrachtgever beslag is gelegd; 
d. een tot ontbinding en/of liquidatie van de opdrachtgever strekkend 

besluit is tot stand gekomen. 
Opdrachtgever is verplicht om Subsidie Company onmiddellijk in kennis 
te stellen van het intreden van een in sub a tot en met d bedoelde 
gebeurtenis. 
 

Artikel 7 Vergoeding en prijzen  

1. Alle vermelde prijzen/tarieven zijn exclusief btw en eventuele kosten, zoals 
administratiekosten en declaraties van derden.  

2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder 
normale omstandigheden en onder normale werkuren. 

3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de 
opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging 
ondergaan, is Subsidie Company gerechtigd het overeengekomen tarief 
dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en Subsidie 
Company hierover andere afspraken hebben gemaakt. 

4. De verschuldigdheid van de vergoeding is niet afhankelijk of het met de 
opdracht beoogde resultaat ten volle is bereikt.  

5. Subsidie Company heeft altijd het recht een of meerdere voorschotten aan 
de opdrachtgever in rekening te brengen, ook wanneer zulks niet in een 
offerte of opdrachtbevestiging is vermeld. 



 
 
 
 
 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
 
 
Artikel 8 Betaling  
1. Betaling van hetgeen opdrachtgever aan Subsidie Company is 

verschuldigd, dient te geschieden zonder aftrek, korting of 
schuldverrekening, door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een 
door Subsidie Company aan te geven bankrekening en, tenzij anders is 
overeengekomen, in euro.  

2. Voor zover geen andere termijn is overeengekomen, dient de betaling te 
hebben plaatsgevonden uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de 
factuurdatum. 

3. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn 
volledig heeft betaald en Subsidie Company opdrachtgever nogmaals de 
mogelijkheid heeft gegeven om binnen veertien (14) dagen aan zijn 
betalingsverplichting te voldoen, is opdrachtgever van rechtswege in 
verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die Subsidie Company op 
opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder nadere 
ingebrekestelling of sommatie hierover. Alle kosten, zowel gerechtelijke 
als buitengerechtelijke, die Subsidie Company dient te maken ter incasso 
van hetgeen opdrachtgever ten onrechte onbetaald laat, komen in dat 
geval eveneens voor rekening van opdrachtgever.  

4. Subsidie Company is bevoegd alle werkzaamheden voor opdrachtgever, 
waaronder het verstrekken van informatie aan opdrachtgever, op te 
schorten, zolang geen volledige betaling is ontvangen. 

5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar 
het oordeel van Subsidie Company daartoe aanleiding geeft, is Subsidie 
Company gerechtigd van opdrachtgever (aanvullende) zekerheid te 
verlangen in een door Subsidie Company te bepalen vorm.  

6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers 
hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag. 
 

Artikel 9 Intellectueel eigendom  
1. Subsidie Company is rechthebbende op rechten van intellectuele 

eigendom ter zake inhoud en vorm van rapporten, ontwerpen, werkwijzen, 
adviezen, contracten en andere geestesproducten. 

2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – 
openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is 
zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk 
en uitsluitend aan Subsidie Company voorbehouden. 

 
Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring 
1. Subsidie Company is slechts aansprakelijk voor zover uit deze algemene 

voorwaarden blijkt. Hetzelfde geldt voor de door Subsidie Company ten 
behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.  

2. De aansprakelijkheid van Subsidie Company is te allen tijde beperkt tot 
het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van 
Subsidie Company in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien 
de verzekeraar van Subsidie Company niet, dan wel slechts gedeeltelijk, 
uitkeert is de aansprakelijkheid van Subsidie Company beperkt tot het 
maximale bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit 
voort is gevloeid, althans voor dat gedeelte van de factuur waarop de 
aansprakelijkheid betrekking heeft.  

3. Aansprakelijkheid van Subsidie Company voor indirecte schade, 
waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is ten allen tijde uitgesloten.  

4. Opdrachtgever is verplicht om Subsidie Company uiterlijk binnen drie (3) 
maanden nadat hij bekend is geworden of bekend had kunnen zijn met de 
door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.  

5. Subsidie Company kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, 
veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 
uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe 
schade wordt verstaan:  
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang 

van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de 
schade in de zin van deze voorwaarden;  

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie 
van Subsidie Company aan de overeenkomst te laten 
beantwoorden, voor zoveel deze aan Subsidie Company 
toegerekend kunnen worden;  

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, 
voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid 
tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene 
voorwaarden.  

6. Opdrachtgever vrijwaart Subsidie Company voor alle vorderingen van 
derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Subsidie 
Company en opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking. Tevens vrijwaart  
opdrachtgever Subsidie Company uitdrukkelijk voor aanspraken van 
derden met betrekking tot recht van intellectuele eigendom op de door 
opdrachtgever aan Subsidie Company verstrekte gegevens.  

 
Artikel 11 Overmacht  
1. Subsidie Company is niet gehouden tot het nakomen van enige 

verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als 
gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch 
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen voor zijn rekening komt.  

2. Subsidie Company kan gedurende de periode dat de overmacht 
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze 
periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen 
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot 
vergoeding van schade aan de andere partij.  

3. Indien een situatie intreedt als vermeld in het voorgaande lid, en de 
overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is opdrachtgever gehouden aan 
diens verplichtingen jegens Subsidie Company tot aan dat moment te 
voldoen. Subsidie Company is dan gerechtigd om het reeds nagekomen 
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. 
Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is 
van een afzonderlijke overeenkomst.  

4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast 
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van 
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Subsidie 
Company geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Subsidie Company 
niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.  

 
Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Subsidie Company 

is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 
2. Alle geschillen tussen opdrachtgever en Subsidie Company worden 

uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank 
Gelderland.  

 


