Algemene Voorwaarden van Opjacht BV
1.

2.

3.

Naam, Adres en Inschrijving KvK
1.1. De naam van de vennootschap is Opjacht BV
(“Opjacht”). Opjacht is een vennootschap onder firma
naar Nederlands recht.
1.2. Opjacht kan onder andere handelsnamen aan het
rechtsverkeer deelnemen (waaronder Fashionloods,
Mijncosmetica).
1.3. Opjacht is gevestigd aan de Bussumerstraat 38F (1211
BL) Hilversum. Opjacht is geregistreerd bij de Kamer
van Koophandel te Gooi & Vechtstreek onder nummer
56964536.
1.4. Opjacht houdt zich (onder meer) bezig met het
verlenen van advies- c.q. consultancydiensten op het
gebied
van
e-commerce
en
online
marketing
activiteiten.
Algemeen
2.1. In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met
opdrachtgever: iedere (rechts)persoon, die met
Opjacht een advies- c.q. consultancyovereenkomst of
enige andere zakelijke overeenkomst heeft afgesloten,
respectievelijk wenst af te sluiten.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de
dienstverlening door Opjacht en op alle daarmee
samenhangende opdrachten verstrekt aan Opjacht,
tenzij
expliciet
en
schriftelijk
anders
is
overeengekomen.
2.3. Toepasselijkheid
van
door
de
opdrachtgever
gehanteerde
algemene
voorwaarden
wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
2.4. Alle opdrachten van opdrachtgevers beschouwt Opjacht
als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de
uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een
opdracht door een bepaalde persoon zal worden
uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk
Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een
regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2,
dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de
gevallen waarin aan twee of meer personen een
opdracht is gegeven, worden uitgesloten.
2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene
voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het
overige in deze algemene voorwaarden bepaalde
volledig van toepassing. Opjacht en de opdrachtgever
zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als
mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.6. Indien Opjacht niet steeds strikte naleving van deze
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Opjacht in enigerlei mate het recht zou verliezen om in
andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen
van
deze
voorwaarden
te
verlangen.
Offerte, Termijn, Betaling en Verzuim
3.1. Door middel van ondertekening van een offerte door
zowel Opjacht als de opdrachtgever komt de
overeenkomst tot stand.
3.2. Opjacht kan niet aan de inhoud van haar offerte
worden
gehouden
indien
de
opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opjacht niet
tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.

tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven
prijs. De inhoud van een offerte geldt niet automatisch
voor toekomstige opdrachten.
Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden
een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit
nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een
termijn dient de opdrachtgever Opjacht derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen. Opjacht dient daarbij
een redelijke termijn te worden geboden om alsnog
uitvoering te geven aan de overeenkomst.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient: (i) de
eerste helft (50%) van het totaalbedrag zoals vermeld
op de offerte voor aanvang van de werkzaamheden
aan Opjacht betaald te worden; en (ii) de tweede helft
(50%) na afronding van de opdracht aan Opjacht
betaald te worden. Opjacht behoudt zich het recht voor
om geen aanvang met haar werkzaamheden te maken
tot het moment dat de eerste betaling door haar
ontvangen is.
Betaling door de opdrachtgever aan Opjacht dient
steeds
te
geschieden
binnen
14
dagen
na
factuurdatum,
tenzij
schriftelijk
anders
overeengekomen. Indien de opdrachtgever in gebreke
blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De
opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1%
per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk
geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over
het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledig verschuldigde
bedrag.
Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in
de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van de
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden
berekend op basis van het Rapport Voorwerk II. Indien
Opjacht echter hogere kosten ter incasso heeft
gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen
de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in
aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en
executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever
worden verhaald. De opdrachtgever is over de
verschuldigde
incassokosten
eveneens
rente
verschuldigd.

Uitvoering, Gegevens en Wijziging van Overeenkomst
4.1. Opjacht is gehouden bij de uitvoering van de opdracht
de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen.
4.2. Indien Opjacht bij de uitvoering van haar opdracht
gebruik maakt van gegevens van derden zijn deze
verkregen uit openbare en andere door Opjacht
betrouwbaar geachte bronnen. Opjacht is niet
aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan
ook, die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid
van deze gegevens.
4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle
gegevens, waarvan Opjacht aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de aan haar
verstrekte opdracht, tijdig aan Opjacht worden
verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig aan Opjacht
zijn verstrekt, heeft Opjacht het recht de uitvoering
van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden. Opjacht is niet gehouden de door de
opdrachtgever aangeleverde gegevens op hun juistheid
en volledigheid te controleren. Opjacht is niet
aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan
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ook, die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid
van deze gegevens.
4.4. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat
het
voor
een
behoorlijke
uitvoering
daarvan
noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan
te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling
overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
Indien de aard, omvang of inhoud van de
overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing
van de opdrachtgever, wordt gewijzigd en de
overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of
kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit
consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. Daardoor kan ook het
oorspronkelijk
overeengekomen
bedrag
worden
verhoogd of verlaagd. Opjacht zal daarvan zoveel als
mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging
van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk
opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van
wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de
wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
5.

6.

Opschorting en Ontbinding
5.1. Opjacht is bevoegd de nakoming van de verplichtingen
op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien
de
opdrachtgever
de
verplichtingen
uit
de
overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
na het sluiten van de overeenkomst Opjacht ter kennis
gekomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal
nakomen of indien door de vertraging aan de zijde van
de opdrachtgever niet langer van Opjacht kan worden
gevergd
dat
zij
de
overeenkomst
tegen
de
oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
Voorts is Opjacht bevoegd de overeenkomst te
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke
van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk
is
of
indien
er
zich
anderszins
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet van Opjacht kan worden gevergd.
5.2. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance
van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien
en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is
opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van
schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor
de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn
vermogen kan beschikken, staat het Opjacht vrij om de
overeenkomst terstond en met directe ingang op te
zeggen, zonder enige verplichting voor Opjacht tot
betaling
van
enige
schadevergoeding
of
schadeloosstelling. De vorderingen van Opjacht op de
opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Aansprakelijkheid
6.1. Opdrachten van de opdrachtgever houden voor Opjacht
te allen tijde uitsluitend een inspanningsverplichting in,
tenzij Opjacht uitdrukkelijk en schriftelijk een resultaat
heeft gegarandeerd.
6.2. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een
opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis
voordoet, die tot enige aansprakelijkheid van Opjacht
jegens de opdrachtgever leidt, zal die aansprakelijkheid
in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag dat door
Opjacht met betrekking tot de desbetreffende opdracht
aan de opdrachtgever in rekening is gebracht c.q.
conform de offerte zal worden gebracht.

6.3. Iedere aanspraak jegens Opjacht vervalt door verloop
van zes maanden na de dag waarop degene wiens
aanspraak het betreft bekend was of redelijkerwijze
bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn
aanspraak baseert.
6.4. Opjacht is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade
en schade door bedrijfsstagnatie.
6.5. Indien de uitvoering van een opdracht van een
opdrachtgever meebrengt dat een derde partij die niet
aan Opjacht verbonden is, ongeacht of deze partij in of
buiten Nederland is gevestigd, wordt ingeschakeld om
werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht
te verrichten, zal Opjacht niet aansprakelijk zijn voor
fouten die door deze derde partij onverhoopt mochten
worden gemaakt.
6.6. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan enige
door Opjacht aan de opdrachtgever verstrekte
schattingen of indicaties van prijzen, volumes,
(bezoekers)aantallen, koersen of waarden.
6.7. Opdrachtgever heeft voldoende kennis in huis om de
door Opjacht ontwikkelde en/of ingerichte (web)
applicaties te kunnen bedienen/uitnutten.
7.

Vrijwaring
7.1. De opdrachtgever vrijwaart Opjacht terzake van iedere
door een derde tegen Opjacht ingestelde vordering die
samenhangt met of voortvloeit uit de door de
opdrachtgever aan Opjacht verstrekte opdracht, alle
door Opjacht in verband met die vordering te maken
kosten en de door Opjacht als gevolg daarvan of in
verband daarmee geleden en/of te lijden schade,
behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de
zijde van Opjacht.

8.

Intellectueel Eigendom
8.1. Opjacht behoudt zich de rechten en bevoegdheden
voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet
en andere intellectuele wet- en regelgeving.
8.2. Opjacht behoudt zich de rechten en bevoegdheden
voor om de door haar ontwikkelde technieken,
applicaties en systemen te gebruiken voor eigen
doeleinden en derden.

9.

Vertrouwelijkheid
9.1. Opjacht en de opdrachtgever zullen bij de uitvoering
van de door opdrachtgever aan Opjacht verstrekte
opdracht strikte vertrouwelijkheid in acht nemen, tenzij
op grond van enige wettelijke bepaling of andere
bindende regelgeving inlichtingen aan derden gegeven
dienen te worden.
9.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan aan derden
inzage te verstrekken in de door Opjacht gemaakte
rapportages, analyses, berekeningen en studies, dan
wel deze op enige andere wijze openbaar te maken,
tenzij Opjacht daarvoor voorafgaand uitdrukkelijk en
schriftelijk toestemming aan de opdrachtgever heeft
verleend.

10. Toepasselijk Recht, Vervolgopdrachten
10.1. Op de rechtsverhouding tussen Opjacht en haar
opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
Alleen de bevoegde rechter te Amsterdam zal bevoegd
zijn van enig geschil dat tussen Opjacht en een
opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.
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10.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing
op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van
opdrachtgevers.
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