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Artikel  1 Algemeen 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en 
overeenkomsten tussen OM Beleidsadvies en de opdrachtgever. De toepasselijkheid van 
eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uit-
gesloten. 
 
 
Artikel  2  Grondslag offertes en aanbiedingen 
 
1. Offertes en aanbiedingen van OM Beleidsadvies zijn altijd gebaseerd op informatie die 

door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever is gehouden naar beste weten 
alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht te verstrekken.  

2. Een offerte van OM Beleidsadvies is vrijblijvend en geldt gedurende 30 dagen, tenzij 
anders vermeld. 
 

 
Artikel  3  Informatie, medewerkers en werkruimte 
 
1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het 

goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema uitvoeren van de overeenkomst tijdig 
aan OM Beleidsadvies worden verstrekt. Dit geldt evenzeer voor het beschikbaar 
stellen van medewerkers uit de organisatie van de opdrachtgever, die bij de werk-
zaamheden van OM Beleidsadvies betrokken (zullen) zijn.  

2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat OM Beleidsadvies kosteloos de beschikking heeft 
over een werkplek met computer- en internetaansluiting, evenals parkeer- en 
vergaderruimte. 

3. OM Beleidsadvies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is 
uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
 

 
Artikel  4 Het inschakelen van derden  
 
Het inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door OM 
Beleidsadvies vindt uitsluitend plaats in onderling overleg. 
 
 
Artikel  5  Tarieven en kosten van de opdracht 
 
1. Het doen van prijsopgaven of het uitbrengen van offertes verplicht OM Beleidsadvies 

niet tot het uitvoeren van diensten.  
2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere 

heffingen die van overheidswege specifiek worden opgelegd voor het verrichten van 
diensten en eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, daaronder 
begrepen reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij specifiek 
anders aangegeven. 

3. Indien OM Beleidsadvies met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs 
overeenkomt, dan is zij altijd gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze 
prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om 
die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegd-



     Algemene Voorwaarden     2
  
 

heid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een 
stijging van de kosten die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet 
voorzienbaar waren.  

4. Indien de verhoging zoals hiervoor genoemd meer bedraagt dan 10% van de over-
eengekomen prijs, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren. 
Hierbij is hij wel gehouden het al uitgevoerde deel van de opdracht aan OM Beleids-
advies te voldoen.  
 

 
Artikel  6 Betaling en incassokosten 
 
1. Indien een opdracht een looptijd van minder dan één maand heeft, stuurt OM 

Beleidsadvies bij beëindiging van de opdracht een (elektronische) factuur over de 
verrichte diensten. Indien een opdracht langer duurt, stuurt OM Beleidsadvies na 
afloop van elke maand een (elektronische) factuur. Betaling door de opdrachtgever 
dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. 

2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is 
de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is in dat geval de 
wettelijke rente verschuldigd zonder dat hiervoor ingebrekestelling door OM Beleids-
advies vereist is. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het 
moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het 
volledig verschuldigde bedrag. 

3. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn 
verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte 
voor rekening van de opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke en 
executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.  

4. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdracht-
gevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit 
artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de (elektronische) factuur. 
 

 
Artikel  7  Uitvoering 
 
1. OM Beleidsadvies zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en ver-

mogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Hierbij geldt 
dat de verplichting van OM Beleidsadvies het karakter heeft van een inspannings-
verplichting en dat het door de opdrachtgever gewenste resultaat niet kan worden 
gegarandeerd. 

2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan OM Beleidsadvies de uitvoe-
ring van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de 
opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft 
goedgekeurd. In geval van een gefaseerde uitvoering wordt het aldus uitgevoerde 
gedeelte afzonderlijk gefactureerd.  

3. Wanneer door ziekte, overmacht of ten gevolge van andere oorzaken uitvoering van 
de opdracht tijdelijk niet mogelijk is, wordt in overleg met de opdrachtgever bekeken 
op welke wijze de opdracht door OM Beleidsadvies alsnog kan worden uitgevoerd. 
Wanneer blijkt dat dit niet op redelijke termijn mogelijk is, kan met instemming van 
beide partijen worden besloten tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst.  
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4. OM Beleidsadvies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte 
gevolgen van incidentele of onvoorziene uitval van een adviseur, secretaris of 
projectleider ongeacht de oorzaak van deze uitval. 
 

 
Artikel  8 Wijziging opdracht 
 
1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een goede uitvoering 

noodzakelijk is om de aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst te wijzigen 
of aan te vullen, gaan partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing daarvan 
over. Dit kan er toe leiden dat de opdracht in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht 
wordt gewijzigd en hierdoor gevolgen optreden voor het overeengekomen honora-
rium, de kostenvergoedingen en/of de termijn van uitvoering. Partijen maken, indien 
dit aan de orde is, hiervan zo spoedig melding. 

2. Indien de overeenkomst op een later moment wordt aangevuld, is OM Beleidsadvies 
gerechtigd om aan dit meerwerk eerst uitvoering te geven nadat de opdrachtgever 
hiermee akkoord is gegaan. Het niet (onmiddellijk) uitvoeren van de gewijzigde 
opdracht levert geen wanprestatie van OM Beleidsadvies op en is voor de opdracht-
gever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 

 
 
Artikel  9 Duur en afsluiting van de opdracht 
 
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van OM Beleidsadvies worden 
beïnvloed door allerlei factoren, waaronder bijvoorbeeld de kwaliteit van de informatie 
die zij verkrijgt en de medewerking die wordt verleend door derden. OM Beleidsadvies 
kan niet vooraf exact aangeven wat de precieze termijn van uitvoering van de opdracht 
zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten zodra de eindafrekening door de 
opdrachtgever is voldaan. 
 
 
Artikel  10   Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid 
 
1. OM Beleidsadvies is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of 

de overeenkomst te ontbinden, indien: 
a. de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet 

tijdig nakomt dan wel OM Beleidsadvies goede grond heeft te vrezen dat hij in die 
verplichtingen zal tekortschieten  

b. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te 
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze 
zekerheid uitblijft of onvoldoende is 

c. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van de opdrachtgever, aan de opdracht-
gever surseance van betaling is verleend of de opdrachtgever in staat van 
faillissement is verklaard. 

2. OM Beleidsadvies is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich om-
standigheden 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 haar kan worden gevergd. 
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3. Indien OM Beleidsadvies overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei 
wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten die daardoor ontstaan. 

4. Indien OM Beleidsadvies overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorde-
ringen van OM Beleidsadvies op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.  

5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is of OM Beleidsadvies de 
uitvoering van de overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of 
onder artikel 3.1 van deze algemene voorwaarden, is de opdrachtgever verplicht de 
hierdoor ontstane (in)directe schade en kosten aan OM Beleidsadvies te vergoeden. 

6. OM Beleidsadvies kan altijd nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de 
uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. Indien aan haar verlangen geen 
gevolg wordt gegeven, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te 
schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en 
zonder zelfs afstand te doen van haar andere rechten uit deze overeenkomst of de 
wet. 

 
 
Artikel  11 Overmacht 
 
1. OM Beleidsadvies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de 

opdrachtgever indien zij 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 haar rekening komt.  

2. Onder overmacht wordt hier verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en juris-
prudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-
voorzien, waarop OM Beleidsadvies geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij 
niet in staat is haar verplichtingen na te komen.  

3. OM Beleidsadvies kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplich-
tingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de periode langer duurt dan 2 
maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder 
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 
 

Artikel  12 Intellectuele eigendom  
 
1. OM Beleidsadvies behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen 

op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 
2. OM Beleidsadvies heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan 

haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, indien hierbij 
geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden 
wordt gebracht. 

3. De door OM Beleidsadvies in het kader van de opdracht gebruikte modellen, 
adviezen, technieken en instrumenten die in het resultaat zijn opgenomen, zijn en 
blijven haar eigendom. Openbaarmaking, overdracht of verspreiding door de 
opdrachtgever, anders dan in het kader van de opdracht, kan daarom alleen plaats-
vinden na verkregen toestemming van OM Beleidsadvies. 

4. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht het resultaat te vermenigvuldigen voor 
gebruik in zijn organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. 

5. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande van 
overeenkomstige toepassing. 
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Artikel  13 Vertrouwelijkheid   
 
1. OM Beleidsadvies is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van 

de opdrachtgever richting derden. Zij neemt in het kader van de opdracht alle moge-
lijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. 

2. De opdrachtgever doet zonder toestemming van OM Beleidsadvies aan derden geen 
mededelingen over haar aanpak, werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportages 
ter inzage en/of beschikking stellen. 
 
 

Artikel  14 Aansprakelijkheid en vrijwaring 
 
Vanzelfsprekend spant OM Beleidsadvies zich maximaal in om naar beste vermogen en 
kennis in de gevraagde dienstverlening te voorzien. Zij aanvaardt hiervoor echter geen 
resultaatsverplichting en/of aansprakelijkheid. Ook accepteert OM Beleidsadvies geen 
productaansprakelijkheid van door haar te leveren diensten aan derden en de mogelijke 
gevolgen die door haar uitgebrachte adviezen, direct of indirect, voor de opdrachtgever 
kunnen hebben. Opdrachtgever vrijwaart OM Beleidsadvies daarom nadrukkelijk van 
enige vorm van (product)aansprakelijkheid. 
 
 
Artikel  15 Toepasselijk recht en geschillen 
 
Op de overeenkomst waarbij OM Beleidsadvies partij is en waarvan deze algemene 
voorwaarden deel uitmaken, is het Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank 
Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te 
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 
 
 
 


