ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PROJECTMANAGEMENT OPDRACHTEN AAN “Pro-Mit”
Artikel 1. Aanbieding en Overeenkomst
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten
voor de levering van diensten tussen Pro-Mit en cliënten (hierna te noemen
“Overeenkomst”). Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien
deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod anders is aangegeven.
Opdrachten worden alleen schriftelijk geaccepteerd.
Deze algemene voorwaarden prevaleren boven mogelijk door cliënt gehanteerde algemene
voorwaarden, tenzij laatstgenoemde voorwaarden een aanvulling vormen en naar tekst en
strekking niet strijdig zijn met deze algemene voorwaarden.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen
de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en
zullen Pro-Mit en cliënt in onderling overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden
genomen.

Artikel 2. Prijzen, tarieven en betaling
2.1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van
overheidswege worden opgelegd.
2.2. De prijzen en tarieven gelden voor de aangeboden of overeengekomen diensten. Indien op
verzoek van cliënt meerdere diensten worden geleverd, worden deze door cliënt vergoed
overeenkomstig de dan geldende tarieven van Pro-Mit.
2.3. Pro-Mit is gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van
drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen, tenzij partijen in de
Overeenkomst uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2.4. Alle facturen zullen door cliënt binnen veertien dagen na factuurdatum worden betaald.
2.5. Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is
hij van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande bedrag de wettelijke rente op
maandbasis verschuldigd. Tevens is cliënt gehouden tot volledige vergoeding van alle
eventuele buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, verband houdende met de inning
van deze vordering.
2.6. Indien cliënt in verzuim is, is Pro-Mit gerechtigd haar werkzaamheden met onmiddellijke
ingang op te schorten, zulks onverminderd haar overige rechten.
2.7. Indien cliënt de inhoud van een door Pro-Mit gestuurde factuur betwist, dient cliënt Pro-Mit
daarvan onverwijld doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur
schriftelijk op de hoogte te stellen en deze betwisting gedocumenteerd te motiveren. Cliënt
is in dat geval gerechtigd betaling van het betwiste deel van de factuur op te schorten.
Partijen zullen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen in overleg treden ten
aanzien van het betwiste deel van de factuur. Indien wordt vastgesteld dat de betwisting
gerechtvaardigd is, zal de factuur worden aangepast en is cliënt gehouden het resterende
bedrag te voldoen binnen veertien dagen na ontvangst van de gecorrigeerde factuur.
Indien wordt vastgesteld dat de betwisting niet gerechtvaardigd is, is cliënt gehouden
onmiddellijk het betwiste deel te betalen aan Pro-Mit, inclusief de wettelijke rente op
maandbasis vanaf het moment van het verstrijken van de oorspronkelijke betalingstermijn
van de factuur en alle eventuele (buiten-)gerechtigde kosten, verbandhoudend met de
inning van de vordering.
Artikel 3 Vertrouwelijke informatie en geheimhouding
3.1. Elk der partijen is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van de overeenkomst uit enige bron hebben verkregen. Informatie zal in ieder
geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een van de partijen als zodanig
is aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3.2. Partijen zijn krachtens deze voorwaarden niet gehouden tot geheimhouding van gegevens
waaraan algemene bekendheid is gegeven of waarover de ontvangende partij reeds de
beschikking had, danwel op rechtmatige wijze van een derde zijn verkregen.
3.3. Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde
van de overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst
4.1. Pro-Mit zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en
vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander
overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Pro-Mit opgedragen taak mag worden
verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat
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geen garantie gegeven kan worden met betrekking tot het resultaat van de door Pro-Mit
geleverde dienst.
De cliënt staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan Pro-Mit ter beschikking
gestelde gegevens.
Pro-Mit zal ter uitvoering van de opdracht niet handelen in strijd met het recht, de statuten,
besluiten van organen en andere regelingen en reglementen van cliënt.
Bij verschil van mening omtrent de uit te voeren opdracht dient in een overleg tussen cliënt
en Pro-Mit tot een oplossing te worden gekomen. Een dergelijk overleg is tevens bedoeld
voor het aanbrengen van wezenlijke wijzigingen van de aard, het karakter, de inhoud en de
omvang van de opdracht.
Ter zake van de uit hoofde van de opdracht door Pro-Mit te verrichten diensten heeft deze
aanspraak op een vergoeding en dient maandelijks achteraf declaraties in, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.

Artikel 5 Verlenging en beëindiging
5.1. Indien cliënt prijs stelt op verlenging van de Overeenkomst dient deze verlenging een
maand voor de beëindiging van de opdracht schriftelijk te geschieden. De verlengde
Overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door partijen
schriftelijk wordt afgeweken.
5.2. De Overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder
dat opzegging van één der partijen is vereist.
5.3. Iedere partij kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke
tussenkomst door een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk beëindigen indien de andere partij- al dan niet voorlopig- surseance van
betaling wordt verleend, ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd,
of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van
reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
5.4. Iedere partij kan de Overeenkomst schriftelijk beëindigen indien de andere partij, na een
deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een
redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1. Pro-Mit is jegens haar cliënt slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse
gevolg is van een aan Pro-Mit toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met
inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen
worden vermeden.
6.2. Pro-Mit is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of
gebrekkigheid in de door of namens de cliënt verstrekte informatie.
6.3. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot
het bedrag van het honorarium dat Pro-Mit voor zijn werkzaamheden in het kader van de
opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar
hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal
het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
6.4. Eventuele aanspraken van cliënt in de hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het
ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan cliënt zijn rechten heeft
verwerkt. Cliënt heeft niet het recht betalingen van zijn kant op te schorten of te
verrekenen, behalve indien en voor zover onherroepelijk is komen vast te staan tot welk
bedrag Pro-Mit schadevergoeding aan cliënt is verschuldigd.
Artikel 7 Overmacht
7.1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe
verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een
tekortkoming van toeleveranciers van Pro-Mit.
7.2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, hebben partijen het
recht de Overeenkomst door een schriftelijke kennisgeving te beëindigen onverminderd het
recht van Pro-Mit op vergoeding van hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is
gepresteerd.
Artikel 8 Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden
8.1. Op deze algemene voorwaarden, aanbiedingen en Overeenkomsten waarop zij van
toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
8.2. De geschillen welke tussen Pro-Mit en cliënt mochten ontstaan in ver band met een
aanbieding of Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere Overeenkomsten die
daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde
Nederlandse rechter.

