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Algemene voorwaarden bij de uitvoering van opdrachten door Cleoo gevestigd te Leiderdorp.
1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en
overeenkomsten voor advisering tussen Cleoo, respectievelijk zijn rechtsopvolgers en
opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
2. Grondslag offertes
Offertes van Cleoo zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De
opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet,
uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt. Cleoo voert de werkzaamheden in het kader
van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
3. Terbeschikkingstelling van benodigde zaken door de opdrachtgever
De opdrachtgever verstrekt Cleoo tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor
een goede uitvoering van de opdracht.
4. Overeenkomst van opdracht
De opdrachtgever en Cleoo wensen uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van een
overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.
De opdrachtgever en Cleoo beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de
zin van artikel 7:610 e.v. BW.
De opdrachtgever en Cleoo kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking
van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit
Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin
arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986,
655), buiten toepassing te laten en daartoe deze algemene voorwaarden van toepassing te verklaren
en te ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt.
5. Uitvoering
Cleoo is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Cleoo verricht
de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de
opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van
de opdracht.
Cleoo deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de
opdracht nodig is, afstemming met de opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen,
zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de overeengekomen opdracht richt Cleoo
zich naar de arbeidstijden bij de opdrachtgever.
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De opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Cleoo dat ook ten behoeve van
andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.
6. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door
Cleoo geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
7. Tarieven en kosten van de opdracht
In het tarief van Cleoo is inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten.
Reistijd wordt ad 50% van het uurtarief doorberekend. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd
conform afspraken in de offerte. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in
rekening wordt gebracht en dat bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde
bedrag declaratie plaatsvindt na overleg met opdrachtgever.
8. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk
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 door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering,
zal Cleoo in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit
leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden
gebracht. Cleoo is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.
9. Betalingsvoorwaarden
Het honorarium en de overige kosten die worden gemaakt door Cleoo, worden maandelijks achteraf
in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na de declaratiedatum, tenzij
door opdrachtgever en Cleoo anders is overeengekomen.
Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft Cleoo het recht de wettelijke rente te
berekenen. Cleoo heeft het recht voor een tweede en iedere volgende herinnering € 100,- aan
administratiekosten in rekening te brengen. Indien de betaling langer dan 30 dagen achterwege blijft,
kan Cleoo de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschiedt.
Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering
gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
Cleoo heeft het recht om per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen
tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het
voorgaande jaar.
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10. Afsluiting van de opdracht
De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de eindafrekening door de opdrachtgever is
goedgekeurd. De opdrachtgever dient binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening hierover te
berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening
geacht goedgekeurd te zijn.
Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Cleoo, totdat deze door opdrachtgever
zijn betaald.
11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is,
dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele
latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te
worden bekendgemaakt.
Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Cleoo vanwege het
ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe
gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
Cleoo mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge
van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen,
voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Cleoo behoudt daarbij aanspraak
op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de
opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter
beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in
rekening gebracht.
In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of
de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een
opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
12. Intellectuele eigendom
Tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen blijven modellen, technieken,
instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in
het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, eigendom van Cleoo. Openbaarmaking kan
derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Cleoo.
De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen
organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse
beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
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13. Vertrouwelijkheid
Cleoo verplicht zich tot geheimhouding van informatie en gegevens van opdrachtgever ten opzichte
van derden.
14. Aansprakelijkheid
Cleoo accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste
wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
Cleoo is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het
gevolg zijn van het niet in acht nemen door Cleoo van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het
vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag
worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt
beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Cleoo voor zijn werkzaamheden in het kader van die
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.
Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze
binnen drie maanden na afronding van de opdracht door Cleoo kenbaar is gemaakt.
15. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
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