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Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden  
EQUA PROJECTS 
 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de opdrachten verleend aan: 
 

Naam   :  EQUA PROJECTS 

Vestigingsadres :  Simon Vestdijkstraat 13, 2548EE, Den Haag 

Depotnummer KvK : 70874735 

Artikel 1 Definities 
Equa Projects is een aanduiding van een juridisch zelfstandig bedrijf van projectmanagement op het gebied van Business 

Projecten, Evenementen en aanverwante diensten. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

• opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.  

• opdrachtnemer: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard.  

• opdracht: een verzoek tot het verrichten van werkzaamheden of laten verrichten zoals in het navolgende omschreven, 
hetzij in continuïteit hetzij incidenteel. Een incidentele opdracht kan bevatten het verrichten van werkzaamheden 
gedurende een bepaalde, vooraf vastgelegde periode, dan wel een geheel van werkzaamheden. 

• werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door de opdrachtnemer uit andere hoofde 
worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals 
vermeld in de offerte 

• offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden 
verbonden kosten.  

Artikel 2 Algemeen  
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen 

Opdrachtnemer en Opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s).  Standaardvoorwaarden van de Opdrachtgever 

gelden alleen wanneer deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.  

2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.  

3. In het geval dat één of meer van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden mocht komen te vervallen, blijven de overige 

bepalingen van de Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende 

bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling 

wordt uitgegaan.   

Artikel 3 Offertes  
1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld. 

2. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat 

ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de Opdracht relevante informatie heeft 

gegeven. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven, 

waarna deze komt te vervallen. Opdrachtnemer is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de 
wederpartij  schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.   

3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de Opdracht 
gemaakte kosten, zoals reis, verzend- en administratiekosten, tenzij anders schriftelijk is aangegeven.   

4. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is  Opdrachtnemer er niet 

aan gebonden. De Opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk 

anders aangeeft.  

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen 

een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.   

6. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door de opdrachtnemer 

ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, 

omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan - 

voor zover daarmee in overeenstemming - van de onderhavige leveringsvoorwaarden deel uit te maken.  

7. De kosten verbonden aan het opstellen van een offerte, benevens de daarmee verband houdende besprekingen kunnen in 

rekening worden gebracht aan de aanvrager, ook indien na die aanvraag geen opdrachtverlening volgt. 
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8. De aanvrager van een offerte kan in overleg met opdrachtnemer beschikken over een vrijblijvende 

kennismakings- en briefingsbijeenkomst en/of een vrijblijvende schriftelijke offerte, waarbij het 

gebruikelijk is, dat aan voorstellen of gesprekken die niet meer dan twee dagdelen tijdbesteding vergen, geen kosten 
verbonden zijn. 

9. De aanvrager van een offerte zal door opdrachtnemer op de hoogte worden gesteld van de leveringsvoorwaarden daarvan 

en zal ook vooraf vernemen welke uurtarieven en kosten in rekening zullen worden gebracht bij een overschrijding van de 

bovengenoemde gebruikelijke maximale tijdsbesteding.    

10. Offertes en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.         

Artikel 4 Uitvoering van de Opdracht en het betrekken van derden daarbij  
1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan zodra mondelinge of schriftelijke overeenkomst is bereikt.  

2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.  

3. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de Opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.  

4. Opdrachtgever verstrekt, ter eigener beweging, aan Opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten, die 

nodig zijn voor een goede uitvoering van de Opdracht.  

5. Voor zover voor een goede uitvoering van de Opdracht nodig is, heeft Opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door 

derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met Opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen 
verplichtingen en kwaliteit te bereiken.   

6. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht.  

7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte 

onjuiste en/ of onvolledige gegevens.  

8. Als is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die 

onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan 

voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en voldaan.  

9. Als door Opdrachtnemer of door Opdrachtgever ingeschakelde derden, voor de Opdracht werkzaamheden worden verricht 

op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor 
de door die medewerkers in  redelijkheid gewenste faciliteiten.   

10. De opdrachtnemer heeft het recht, zonder dat hiertoe enige rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist, de 

opdracht terug te geven op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, door hem 

voorlopige surseance van betaling wordt aangevraagd, hij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste 

verblijfplaats of vestigingsplaats naar buiten Nederland verlegt, alvorens naar genoegen van de opdrachtnemer zekerheid te 

hebben gesteld voor de nakoming van de uit de door hem verstrekte opdracht voortvloeiende verplichtingen, of indien hij 

middels beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen 

daarvan verliest, tenzij ten behoeve van de opdrachtnemer een naar diens oordeel genoegzame zekerheid wordt gesteld 

voor voldoening van hetgeen ter zake van uitvoering van de opdracht reeds verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden. 

Artikel 5 Wijziging van de Opdracht, meerwerk  
1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te 

wijzigen van aanpak, werkwijze  of omvang van de Opdracht en de daaruit  voortkomende werkzaamheden. Wanneer door 

Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de  uitvoering van de Opdracht, brengt Opdrachtnemer de noodzakelijke 

aanpassingen aan in Opdracht  van Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende Opdracht 

aan  Opdrachtgever in rekening. Opdrachtnemer mag de extra kosten voor wijziging van de Opdracht bij  Opdrachtgever in 
rekening brengen.   

2. In afwijking van lid 1, brengt Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening als de wijziging of  aanvulling van de Opdracht 

het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.   

Artikel 6 Tarieven 
1. In het tarief van Opdrachtnemer zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reis- en 

verblijfkosten worden gedeclareerd volgens afspraken in de offerte. Bij alle offertes brengt Opdrachtnemer alleen de 

werkelijk bestede tijd in rekening en bij dreigende overschrijding van  het geoffreerde bedrag, declareert hij na overleg met 

Opdrachtgever. Bedragen zijn exclusief BTW.  

2. Opdrachtnemer mag - zonder voorafgaande schriftelijke mededeling - per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte 

overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS   percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij 

prijsstijging buiten de inflatie om mag  Opdrachtnemer de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de Opdracht 
annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.   
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3. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief op grond van lid 4, 

inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk mededelen.   

4. Gaat Opdrachtgever niet akkoord met de door Opdrachtnemer geplande verhoging, dan kan hij binnen twee weken na de 

kennisgeving ervan, de Opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van Opdrachtnemer genoemde 

ingangsdatum van de verhoging.   

Artikel 7 Honorarium 
1. De opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de 

werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat de opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald 

voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan de opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft 

gesteld. 

2. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend 

met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door de 

opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zijn verricht 

3. Het honorarium van de opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, 

wordt inclusief de eventueel verschuldigde Omzetbelasting na volbrenging van de werkzaamheden, dan wel op nader 

overeen te komen wijze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 

4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering de prijzen van 

hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is de opdrachtnemer 
gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. 

5. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

6. Indien de opdracht door de opdrachtgever of opdrachtnemer opgeschort of beëindigd wordt, heeft de opdrachtnemer 

recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte 
kosten. 

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden  
1. Betaling van het declaratiebedrag door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum, in 

Nederlandse valuta, door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bank- of girorekening en voor 
zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking. 

2. Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn 

heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, 

het recht vanaf de vervaldag de opdrachtgever de wettelijke rente, in rekening te brengen tot op de datum van algehele 

voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de opdrachtnemer heeft. 

3. Alle kosten, ontstaan ten gevolgen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening 

van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met 
een minimum van € 100,00. 

4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de 

gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. 

Artikel 9 Intellectuele eigendom 
1. De opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of gebruikt 

heeft in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische 
zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. 

2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen ontwerpen, werkwijzen en adviezen en 

andere geestesproducten al dan niet in gewijzigde vorm en al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, 

openbaar te maken of te exploiteren. 

3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een 

deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van de opdrachtnemer. 

4. Bij overtreding van de in dit artikel genoemde bepalingen verbeurt de opdrachtgever ten behoeve van de opdrachtnemer 
een dadelijk opvorderbare boete van € 450,- voor elke dag dat de opdrachtgever in overtreding is. 
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Artikel 10 Onderzoek, reclames en klachten  
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet Opdrachtgever binnen twee weken na 

factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk of telefonisch 

melden aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming 

bevatten, zodat Opdrachtnemer er adequaat op kan reageren.   

2. Als een klacht terecht is, verricht Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit 

aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet Opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.   

3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is Opdrachtnemer 

aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 16.   

Artikel 11 Opzegging  
1. Beëindiging van de overeenkomst voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd moet gemotiveerd en schriftelijk worden 

bevestigd.  

2. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer recht op compensatie, waarbij de tot dan toe 

verrichte werkzaamheden als uitgangspunt worden gehanteerd. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte 

werkzaamheden, worden onder voorbehoud ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever.  

3. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtnemer zal Opdrachtgever, desgevraagd en in overleg, zorgen voor overdracht van 

nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Mocht deze overdracht extra kosten met zich meebrengen, dan zijn deze 

voor rekening van Opdrachtgever. 

4. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Opdracht te  beëindigen als:  

a. Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt.  

b. Er indicaties zijn dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. In dat geval is de opschorting alleen 

toegelaten voor zover de tekortkoming opschorting rechtvaardigt. 

c. Opdrachtgever bij het sluiten van de Opdracht is gevraagd zekerheid te stellen voor het   nakomen van zijn 

verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.  

5. Opdrachtnemer houdt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.   

Artikel 12 Aansprakelijkheid  
1. Voor aanvaarde opdrachten heeft Opdrachtnemer een inspanningsverplichting. Maar hij is nooit aansprakelijk voor niet 

gehaalde resultaten. Hij is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht die het gevolg zijn van 

opzettelijke onzorgvuldigheid bij het uitbrengen  van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.   

2. Als Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het 

declaratiebedrag en maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Opdrachtnemer in het voorkomende geval te 
verstrekken uitkering.  

3. In afwijking van lid 2. van dit artikel, is bij een Opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid 

verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.  

4. In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van 

Opdrachtgever of op indirecte schade en gevolgschade. Opdrachtgever kan uitsluitend binnen drie maanden nadat 
Opdracht is afgerond schriftelijk beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht.  

Artikel 13  Risico-overgang  
1. Het risico van verlies of beschadiging van zaken die bij de Opdracht horen, gaat op Opdrachtgever over, zodra deze aan 

Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd.   

Artikel 14 Overmacht  
1. Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten 

gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde 

gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de opdrachtnemer 

alsnog in staat is deze op overeengekomen wijze na te komen. 

2. De opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. 
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Artikel 15 Geheimhouding  
1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de Opdracht hebben gekregen, geheim te 

houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) 
informatie.  

2. Moet Opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan - door de 

wet of de bevoegde rechter aangewezen - derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door 

de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of 

schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de Opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is 
ontstaan.   

3. De opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot 

individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. 

Artikel 16 Toepasselijk recht  
1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van 

toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, waarop deze 

voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de 

bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die 

geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van de opdrachtgever.  

3. Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen of het geschil voor te leggen aan een daartoe 

ingestelde arbitragecommissie. 

Artikel 17 Wijzigingen  
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar Opdrachtnemer staat ingeschreven. De laatst 

gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de Opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.  


