Algemene Voorwaarden Muskens Fundraising
Artikel 1: Algemeen
1. De hieronder genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten en offertes tussen Muskens Fundraising, hierna te noemen
Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt
afgeweken.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te
worden betrokken.
Artikel 2: Offerte en overeenkomst
1. Overeenkomsten van opdracht komen tot stand door ondertekening door beide
partijen van een offerte of opdrachtbevestiging. Alle offertes van Opdrachtnemer
zijn vrijblijvend.
2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, evenals de te maken kosten in het kader van de overeenkomst,
waaronder begrepen de kosten voor bestelde zaken, reis- en verblijf-, verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van
een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven
prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
4. De opdracht zal worden uitgevoerd (waar nodig) in goed overleg met de
Opdrachtgever, doch overigens vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling.
5. De opdrachtgever dient steeds tijdig alle gegevens en informatie aan te reiken die
nodig/nuttig is voor een goede uitvoering van de opdracht. Hij staat in voor de
juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem aan
Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.
De offerte, de kostenramingen, de aanvaarding van de opdracht, en al hetgeen ter
uitvoering daarvan is overeengekomen, is mede daarop gebaseerd.
Artikel 3: Verlenging, beëindiging, opschorting overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Verlenging van de opdrachtperiode dient schriftelijk te geschieden. De verlengde
overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door
partijen schriftelijk is afgeweken.
3. De opdracht duurt zolang als uit haar aard voort vloeit. Zo dit niet duidelijk is, duurt
de opdracht totdat Opdrachtnemer heeft bericht dat de opdracht is voltooid. Indien
de opdrachtgever niet binnen veertien dagen schriftelijk anders bericht, wordt hij
geacht daar mee in te stemmen.
4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de overeengekomen,
of anderszins aangeduide, termijnen niet bindend. Zij gelden slechts als
streeftermijnen. De enkele overschrijding daarvan brengt opdrachtnemer niet in
verzuim.
5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig
aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de

overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer
het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De uitvoeringstermijn
vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer
ter beschikking heeft gesteld.
6. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden
beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of
omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te
breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen
honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal opdrachtnemer dit de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de
opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal
opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van
de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal
dit als een aanvullende opdracht van de opdrachtgever worden bevestigd.
7. De opdracht kan door opdrachtnemer – zonder opzegtermijn – worden opgezegd
indien de opdracht niet (meer) kan worden uitgevoerd conform de offerte en de
opdrachtbevestiging en de eventuele later overeengekomen nadere
opdrachtspecificaties.
8. De opdrachtgever kan de opdracht eveneens voortijdig beëindigen, doch dient
daarbij een opzegtermijn aan te houden van één maand bij opdrachten met een
doorlooptijd van twee maanden of meer.
9. Over genoemde opzegtermijn zal de opdrachtgever aan opdrachtnemer de
overeengekomen vergoeding verschuldigd zijn, welke tenminste pro rata gelijk is
aan de vergoeding die aan opdrachtnemer verschuldigd is over de periode dat de
opdracht voorafgaande aan de opzegging heeft geduurd, ongeacht of door
opdrachtnemer gedurende de opzegtermijn minder, of in het geheel geen,
werkzaamheden zijn verricht. Inclusief 100% van de reeds gemaakte kosten
waaronder begrepen reeds bestelde zaken, reis- en verblijf-, verzend- en
administratiekosten.
10. Opdrachtnemer is bevoegd om in plaats van de hierboven onder 8 genoemde
vergoeding, de eventueel nog te verrichten werkzaamheden geheel in rekening te
brengen, alsmede 50% (vijftig procent) van de vergoeding voor de niet verrichte
werkzaamheden,die bij een normale voltooiing van de opdracht, naar de raming
van opdrachtnemer, nog zouden zijn verricht.
11. Alvorens tot opzegging over te gaan, zijn partijen verplicht met elkaar in overleg te
treden en te trachten de problemen, c.q. knelpunten die tot opzegging zouden
nopen, weg te nemen.
12. Bij faillissement van één der partijen, of wanneer deze surséance van betaling
aanvraagt, heeft de andere partij het recht de opdracht terstond te beëindigen,
zonder het in acht nemen van enige opzegtermijn.
13. Overigens heeft ieder der partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden als
volgens de wet.
14. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer
op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of
ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade
en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Artikel 4. Inschakeling derden namens de opdrachtgever
1. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de
opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of
een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever
kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden of voor
tekortkomingen in van hen ontvangen informatie.
4. De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te
betrekken, geen opdracht dan in overleg met Opdrachtnemer.
Artikel 5: Betaling
1. Opdrachtnemer factureert maandelijks aan Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
2. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te
geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door
Opdrachtnemer is aangegeven. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende
declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de opdrachtgever met ingang
van de daaropvolgende dag van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke rente
verschuldigd over het volledige factuurbedrag. Indien opdrachtnemer
incassomaatregelen moet nemen ter incassering van openstaande facturen dan is
de opdrachtgever bovendien de buitengerechtelijke kosten verschuldigd ad vijftien
procent van de openstaande vordering(en) met een minimum van € 250,00 en te
vermeerderen met alle overige op de incasso vallende kosten van derden.
Artikel 6: Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en
geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan
doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van
de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolg-schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
Artikel 7: Overmacht
1. Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig, of
niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van een haar niet toerekenbare oorzaak,
worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog
in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar
verplichtingen na te komen.
3. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoelt in het eerste lid zich

voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang
schriftelijk op te zeggen.
Artikel 8: Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen.
Artikel 9: Intellectuele eigendom
Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op
grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer
heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen
kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt
vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 10: Reclames
1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en / of het factuurbedrag
dienen schriftelijk binnen 8 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie
waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking
van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet
eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van
Opdrachtgever niet op.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze
tussen aanpassing van het in rekening gebrachte factuurbedrag, of het kosteloos
verbeteren, of het opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, of het
geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie
naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde kosten.
4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van
Opdrachtgever in verband met de reclame.

