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Artikel 1 Definities  
 
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis 
gebruikt:  
 
Opdracht betekent de overeenkomst tot dienstverlening tussen MHPROJECTEN en de Opdrachtgever. 
 
Opdrachtgever betekent de (rechts)persoon die opdracht geeft aan MHPROJECTEN dan wel op andere 
wijze een overeenkomst met MHPROJECTEN aangaat, daaronder begrepen 
bemiddelingsovereenkomsten. 
 
Opdrachtsom betekent het totaal van de door MHPROJECTEN gedurende de duur van de Opdracht 
gefactureerde bedragen in de zin van artikel 8.  
 
Artikel 2 Algemeen 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met MHPROJECTEN, 
tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is 
overeengekomen.  

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

 
Artikel 3 Aard van de Overeenkomst 
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3.1 MHPROJECTEN verplicht zich de werkzaamheden in het kader van de Opdracht voor de 
Opdrachtgever naar beste weten en kunnen te zullen uitvoeren. Met MHPROJECTEN gesloten 
overeenkomsten leiden voor MHPROJECTEN tot een inspanningsverplichting. 

3.2 MHPROJECTEN zal Opdrachtgever periodiek informeren over het verloop en de voortgang van 
de werkzaamheden in het kader van de Opdracht. 

 
 3.3 De overeenkomst tot dienstverlening tussen MHPROJECTEN en de Opdrachtgever betreft een 

overeenkomst van opdracht in de zin van Artikel 7:400 BW e.v.  
 
3.4 Noch de Opdracht, noch de relatie die ontstaat ten gevolge van het verrichten van de 

werkzaamheden door MHPROJECTEN in het kader van de Opdracht voor de Opdrachtgever, 
houdt een arbeidsovereenkomst in. Zowel in arbeidsrechtelijke als in 
sociaalverzekeringsrechtelijke zin is sprake van een volledige wederkerige vrijblijvendheid, het 
ontbreken van ondergeschiktheid en de afwezigheid van de verplichting om de 
overeengekomen werkzaamheden persoonlijk door MHPROJECTEN te laten verrichten.  

 
Artikel 4 Totstandkoming en wijziging van de Opdracht 
 
4.1 Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de Opdracht door MHPROJECTEN is 

aanvaard. 
 
4.2 Wijziging van de Opdracht, daaronder begrepen uitbreiding of beperking van reeds opgedragen 

werkzaamheden, wordt door MHPROJECTEN en Opdrachtgever door wederzijdse goedkeuring 
schriftelijk overeengekomen.  

 
Artikel 5 Algemene verplichtingen van Opdrachtgever 
 
5.1 Opdrachtgever zal MHPROJECTEN tijdig alle noodzakelijke inlichtingen en gegevens verstrekken 

en beslissingen mededelen, die nodig zijn om de Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren en 
voltooien. Dit geldt ook voor de ter beschikkingstelling van werknemers van Opdrachtgever, die 
bij de werkzaamheden van MHPROJECTEN betrokken (zullen) zijn. 

 
5.2 Op verzoek van MHPROJECTEN verschaft Opdrachtgever kosteloos een eigen werkruimte met 

telefoon-, en/of datanetaansluiting en overige apparatuur benodigd voor het uitvoeren van de 
overeenkomst. MHPROJECTEN is voor gebruik van deze faciliteiten geen vergoeding 
verschuldigd tenzij schriftelijk overeengekomen.  

 
5.3 Indien Opdrachtgever bestaat uit meerdere afzonderlijke natuurlijke- en/of rechtspersonen die 

bij de verstrekking van de Opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk 
aansprakelijk voor de verplichtingen jegens MHPROJECTEN uit hoofde van de Overeenkomst.  

 
Artikel 6 Optreden MHPROJECTEN als gevolmachtigde  
 
6.1 Indien nodig verstrekt Opdrachtgever MHPROJECTEN bij sluiting van de Overeenkomst een 

volmacht ten aanzien van de rechtshandelingen in verband met de uitvoering van de 
werkzaamheden. 

 
6.2 Indien MHPROJECTEN als gevolmachtigde optreedt, zal Opdrachtgever zonder voorafgaand 

overleg met MHPROJECTEN geen orders en aanwijzingen geven aan derden betrokken bij de 
uitvoering van de Opdracht.  

 
6.3 Indien MHPROJECTEN een opdracht heeft verleend zonder hiertoe te zijn gevolmachtigd, komt 

de overschrijding van deze bevoegdheid niet voor zijn rekening indien die overschrijding een 
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gevolg is van het treffen van een onmiddellijke noodzakelijke voorziening, waarvoor hij 
Opdrachtgever redelijkerwijs niet vooraf heeft kunnen raadplegen. 

 
Artikel 7 Samenwerking met derden 
 
7.1 MHPROJECTEN kan, als hij dat noodzakelijk acht, na overleg met de Opdrachtgever, voor de 

uitvoering van (een deel van) de opdracht (een) derde(n) inschakelen. Indien uit het inschakelen 
van derden kosten voor Opdrachtgever voortvloeien, dient vooraf toestemming van 
Opdrachtgever te worden verkregen. MHPROJECTEN is niet aansprakelijk voor tekortkomingen 
van derden.  

 
7.2 Indien MHPROJECTEN opdracht krijgt om in samenwerking met derden de Opdracht of een 

gedeelte van de Opdracht te vervullen, stellen partijen voorafgaand schriftelijk vast wie is belast 
met de leiding en coördinatie van de werkzaamheden en wat de taken en 
verantwoordelijkheden van betrokkenen zijn.  

 
Artikel 8 Honorering 
 
8.1 MHPROJECTEN heeft ter zake van het uitvoeren van de Opdracht recht op een vooraf vast te 

stellen vergoeding per uur (“uurtarief”), dan wel een voor het totaal of per werkonderdeel vast 
te stellen vast bedrag behoudens meerwerk (“vaste prijs”). Vastgestelde vergoedingen cq. 
prijzen  zijn exclusief BTW.  

 
8.2 In het geval MHPROJECTEN werkt op basis van een uurtarief, behoort de reistijd die voor de 

vervulling van de Opdracht noodzakelijk is tot de gewerkte uren waarvoor een 
kilometervergoeding geldt zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a.   

 
8.3 Indien Opdrachtgever nadat de Opdracht tot stand is gekomen wijzigingen aanbrengt in de 

Opdracht, en MHPROJECTEN werkt op basis van een vaste prijs worden de daardoor 
noodzakelijke extra werkzaamheden afzonderlijk in rekening gebracht op basis van een nader 
overeen te komen uurtarief, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. 

 
8.4 Indien de Opdracht meebrengt dat bepaalde werkzaamheden in het buitenland moeten worden 

verricht, wordt de honorering daarvan vooraf afzonderlijk met Opdrachtgever overeengekomen. 
 
Artikel 9 Kosten  
 
9.1 MHPROJECTEN heeft recht op vergoeding van de kosten die zijn verbonden aan de uitvoering 

van de Opdracht 
 
9.2 Declarabele kosten zoals bedoeld in 9.1 zijn onder meer:  

a. De ten behoeve van de Opdracht gemaakte reis- en verblijfkosten. 
b. De kosten van het vermenigvuldigen van overeenkomsten, bestekken, tekeningen, 

berekeningen, rapporten e.d., voor zover door Opdrachtgever terzake geen faciliteiten 
beschikbaar zijn gesteld. 

c. De kosten van eventuele porti, telecommunicatie, registratie, en andere verschotten. 
d. Overige aan de uitvoering van de Opdracht verbonden kosten. 

 
Artikel 10 Betalingen 
 
10.1 MHPROJECTEN zal Opdrachtgever steeds maandelijks achteraf factureren, tenzij anders 

overeengekomen.  
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10.2 Betaling van declaraties van MHPROJECTEN dient volledig en zonder opschorting of verrekening 
te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de 
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende 
wettelijke (handels)rente verschuldigd. 

 
10.3 Indien Opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een declaratie betwist, is hij niettemin 

gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Opdrachtgever dient hierover per 
ommegaande aan MHPROJECTEN mededeling te doen. Indien en voor zover het betwiste 
gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke declaratiedatum. 

10.4 Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties, 
inclusief een redelijke vergoeding voor de door MHPROJECTEN aan de inning te besteden tijd, 
komen, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag, voor rekening van de 
Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten en 
zullen integraal voor rekening van de Opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in 
het ongelijk wordt gesteld.  

10.5  De (buiten)gerechtelijke kosten die MHPROJECTEN moet maken indien MHPROJECTEN wordt 
betrokken in procedures of geschillen tussen een Opdrachtgever en een derde, komen voor 
rekening van de Opdrachtgever.   

 
Artikel 11  Tussentijdse beëindiging  
 
11.1 Partijen kunnen de Opdracht schriftelijk om wat voor reden dan ook tussentijds opzeggen met 

inachtneming van een termijn van 1 kalendermaand. 
 
11.2 Indien een van beide partijen de Opdracht beëindigd op bovengenoemde wijze, is 

Opdrachtgever verplicht MHPROJECTEN te vergoeden: 
a. de honorering berekend to het moment van eindiging van de overeenkomst. In het geval een 

vaste prijs is overeengekomen; berekend naar de stand van de werkzaamheden; 
b. de door MHPROJECTEN ten behoeve van Opdrachtgever gemaakte kosten;  
c. de kosten voortvloeiend uit de eventueel door MHPROJECTEN voor de vervulling van voor de 

Opdracht noodzakelijkerwijs aangegane verbintenissen met derden.  
 
11.3 Ingeval van beëindiging van de Opdracht door Opdrachtgever betaalt Opdrachtgever, naast 

hetgeen dienaangaande is overeengekomen in deze Opdracht, 10% van het resterende deel van 
de honorering aangevuld met de kosten die Opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij 
volledige vervulling van de Opdracht door MHPROJECTEN. Deze verplichting geldt niet ingeval 
van beëindiging van de Opdracht wegens een toerekenbare tekortkoming van MHPROJECTEN.  

 
Artikel 12 Tussentijdse beëindiging met onmiddellijke ingang 
 
12.1 Ieder der partijen kan deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder opgaaf van 

redenen, tussentijds beëindigen zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist: 
a. indien de andere partij in staat van faillissement wordt gesteld; 
b. indien de andere partij voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of wordt verleend; 
c. indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd; 
d. indien de andere partij zijn crediteuren een akkoord aanbiedt;  
e. indien de andere partij zijn verplichtingen onder de overeenkomst van Opdracht, ondanks 

een schriftelijke aanmaning daartoe, binnen een periode van veertien(14) werkdagen, niet 
of niet volledig nakomt. 
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12.2 In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever 
zullen de verplichtingen van Opdrachtgever direct opeisbaar zijn. Opdrachtgever is verplicht om 
zodra haar faillissement is aangevraagd, danwel zodra een verzoek tot verlening van surséance 
van betaling is ingediend, hiervan direct mededeling te doen aan MHPROJECTEN. 

 
Artikel 13 Voltooiing van de werkzaamheden 
 
13.1 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit 

slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn.  
 
13.2 Indien MHPROJECTEN verwacht een termijn niet te zullen halen, zal MHPROJECTEN 

Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.  
 
Artikel 14 Aansprakelijkheid  
 
14.1 Ingeval van een toerekenbare tekortkoming is MHPROJECTEN slechts gehouden tot vergoeding 

van de directe schade die: (i) Opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van de toerekenbare 
tekortkoming van MHPROJECTEN en (ii) die in het algemeen niet onder een voor soortgelijke 
werkzaamheden gebruikelijke verzekering wordt gedekt en/of (iii) niet valt onder de door 
Opdrachtgever afgesloten verzekering in het bijzonder. Hieronder zijn nimmer begrepen kosten 
die in de bouwsom, koopsom of aanlegkosten zouden zijn begrepen, als de Opdracht van 
aanvang af goed was uitgevoerd. Vergoeding van alle andere schade dan in dit lid genoemd is 
uitgesloten. 

 
14.2 De aansprakelijkheid van MHPROJECTEN is in ieder geval beperkt tot ten hoogste 50% van de 

totale Opdrachtsom, tenzij de schade het gevolg is van opzet of daaraan gelijk te stellen grove 
nalatigheid aan de zijde van MHPROJECTEN. 

 
14.3 De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval MHPROJECTEN aansprakelijk is 

voor de fouten van door MHPROJECTEN ingeschakelde derden of voor niet deugdelijk 
functioneren van door MHPROJECTEN bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte 
apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. 

 
14.4 De Opdrachtgever vrijwaart MHPROJECTEN tegen alle aanspraken van derden, de kosten van 

juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de 
werkzaamheden voor de Opdrachtgever verricht. 
 

14.5 MHPROJECTEN is gerechtigd de betaling van schadevergoeding te voorkomen door de voor 
schadevergoeding in aanmerking komende rechtstreekse gevolgen van de toerekenbare 
tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.  

 
14.6 Indien en voor zover de controle of het dagelijks toezicht op de uitvoering van een Opdracht de 

door Opdrachtgever of door derden namens Opdrachtgever wordt verricht, en MHPROJECTEN 
betreffende die controle of dagelijks toezicht in de Opdracht geen taak is opgedragen, kunnen 
fouten in die controle of dat dagelijks toezicht MHPROJECTEN niet worden toegerekend. 

 
14.6 Iedere aansprakelijkheid van MHPROJECTEN jegens Opdrachtgever vervalt in elk geval indien 

Opdrachtgever niet binnen 3 maanden na de beëindiging van de Opdracht schriftelijk met 
redenen omkleed aan MHPROJECTEN te kennen heeft gegeven aanspraak op schadevergoeding 
te maken. 

 
Artikel 15 Overmacht  
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15.1 MHPROJECTEN is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze 
algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt 
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MHPROJECTEN 
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MHPROJECTEN niet in staat is haar verplichtingen 
na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, brand, bedrijfs- en technische 
storingen binnen het kantoor van Opdrachtgever of bij de door MHPROJECTEN ingeschakelde 
externe partijen, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van 
onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.  

 
15.2  Indien MHPROJECTEN bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen 

kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te 
factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. 

 
Artikel 16 Intellectuele en industriële eigendomsrechten  
    
16.1 Tenzij anders overeengekomen, berusten Intellectuele eigendomsrechten die in het kader van 

de uitvoering van de Opdracht door MHPROJECTEN ontstaan, bij MHPROJECTEN. Voor zover de 
opdracht strekt tot de oplevering van zaken waarop aan MHPROJECTEN toekomende 
intellectuele eigendomsrechten ontstaan, of zijn ontstaan, verkrijgt Opdrachtgever hierop een 
niet-exclusieve en ongelimiteerde licentie.  

 
16.2 Opdrachtgever zal MHPROJECTEN niet belemmeren in het aan derden ter beschikking stellen 

van zijn knowhow, tenzij deze kennis bestaat uit bedrijfsgeheimen van Opdrachtgever of 
onderdelen vormt van een uitvinding ten aanzien waarvan door Opdrachtgever een 
octrooiaanvraag is ingediend. 

 
16.3  Indien octrooieerbare materie is ontstaan door uitwisseling van kennis tussen Opdrachtgever en 

MHPROJECTEN heeft Opdrachtgever het recht op zijn naam en voor zijn rekening octrooi op die 
uitvinding aan te vragen.  

 
16.4 Voor zover de uitvoering door MHPROJECTEN van de opdracht leidt tot octrooieerbare materie, 

en dit niet het resultaat is van uitwisseling van kennis tussen MHPROJECTEN en Opdrachtgever, 
heeft MHPROJECTEN het recht op haar naam en voor haar rekening octrooi aan te vragen.  

 
16.5 Indien MHPROJECTEN geen gebruik wenst te maken van haar recht als bedoeld in artikel 16.3, 

komt dit recht toe aan Opdrachtgever.  
 
16.6 Maakt MHPROJECTEN of Opdrachtgever gebruik van haar/zijn rechten uit artikel 16.3 dan wel 

16.4 dan wordt de aanvrager/houder van het octrooi geacht haar/zijn wederpartij om niet een 
niet-exclusieve en ongelimiteerde licentie te hebben verleend.  

 
16.7 Het staat de aanvrager/houder te allen tijde vrij een octrooiaanvrage in te trekken, dan wel een 

verleend octrooi te laten vervallen. Indien Opdrachtgever dan wel MHPROJECTEN een licentie is 
verleend, wordt hem/haar als eerste de gelegenheid geboden de aanvrage c.q. het octrooi op 
zijn/haar naam over te schrijven. 

 
Artikel 17 Toepasselijk recht - bevoegde rechter 
 

Op de Opdracht is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de plaats waar de Opdracht 
feitelijk wordt uitgevoerd. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het 
arrondissement Amsterdam, Nederland.  
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Aldus opgemaakt en getekend in tweevoud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------    --------------------------------------------- 
 
MHPROJECTEN        [Opdrachtgever] 
     
Naam: Michel Hurkens      Naam: 
Functie: eigenaar      Functie: 
Datum:        Datum: 
 
 
 
 
Amsterdam,             
 


