
Algemene voorwaarden Jurgens Bedrijfsconsultancy  

 Algemene voorwaarden Jurgens Bedrijfsconsultancy  

Gedeponeerd op 13 juni 2017 bij Kamer van Koophandel Noord-Nederland te Groningen. 

Begripsomschrijvingen  

Artikel 1  

a. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:  

1. Jurgens Bedrijfsconsultancy Jurgens Bedrijfsconsultancy KvK nummer: 68427026 BTW-nummer: 

nl107875858B02;  

2. de wederpartij : de natuurlijke of rechtspersoon die Jurgens Bedrijfsconsultancy de opdracht heeft 

gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, het leveren van diensten of het uitbrengen/geven 

van adviezen, althans degene met wie Jurgens Bedrijfsconsultancy een overeenkomst heeft gesloten.  

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden  

Artikel 2  

a. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op 

alle onderhandelingen en offertes van Jurgens Bedrijfsconsultancy, alsmede op alle overeenkomsten 

tussen Jurgens Bedrijfsconsultancy en zijn wederpartij, inclusief de daaruit voortvloeiende 

verbintenissen betreffende door Jurgens Bedrijfsconsultancy ten behoeve van zijn wederpartij te 

verrichten diensten.  

b. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij deze door 

Jurgens Bedrijfsconsultancy uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.  

Artikel 3  

a. Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden 

overeengekomen.  

b. Wijziging van deze algemene voorwaarden zelf in de toekomst is mogelijk, maar slechts geldig 

indien en vanaf het moment dat deze wijziging schriftelijk door Jurgens Bedrijfsconsultancy zijn 

vastgelegd en ter kennis zijn gebracht van de wederpartij.  

Offertes en overeenkomsten  

Artikel 4  

a. Alle offertes van Jurgens Bedrijfsconsultancy zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging 

tot het doen van een aanbod, tenzij schriftelijk anders is aangegeven door Jurgens 

Bedrijfsconsultancy.  

b. Jurgens Bedrijfsconsultancy is te allen tijde gerechtigd haar offertes in te trekken en/of te wijzigen.  

c. Offertes verliezen van rechtswege hun geldigheid 30 dagen na verzending, tenzij schriftelijk anders 

aangegeven door Jurgens Bedrijfsconsultancy.  

d. Jurgens Bedrijfsconsultancy is gerechtigd ieder aanbod of bestelling van de wederpartij zonder 

opgave van redenen te weigeren.  



Artikel 5  

a. Een overeenkomst tussen Jurgens Bedrijfsconsultancy en de wederpartij komt slechts tot stand 

indien Jurgens Bedrijfsconsultancy het aanbod van de wederpartij schriftelijk aanvaardt, dan wel 

Jurgens Bedrijfsconsultancy de feitelijke uitvoering van de overeenkomst heeft aangevangen.  

b. In het laatste geval genoemd in het vorige lid, komt de overeenkomst tot stand op basis van de 

laatste offerte van Jurgens Bedrijfsconsultancy.  

Uitvoering van de overeenkomst  

Artikel 6  

a. Jurgens Bedrijfsconsultancy verleent -in hoofdzaak- facilitaire diensten in de ruimste zin des 

woords, zowel in de uitvoerende sfeer als in de sfeer van advisering/consultancy en 

opleiding/trainingen.  

b. De wederpartij zal Jurgens Bedrijfsconsultancy zorgvuldig introduceren binnen de organisatie 

waarvoor hij de overeenkomst uitvoert.  

c. De wederpartij staat in voor de inzet en kwaliteit van de bij de werkzaamheden van Jurgens 

Bedrijfsconsultancy betrokken medewerkers van de organisatie van de wederpartij.  

d. De wederpartij zorgt dat alle documenten en gegevens, waarvan de wederpartij redelijkerwijs 

behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 

Jurgens Bedrijfsconsultancy worden verstrekt.  

e. Bovendien zal de wederpartij aan Jurgens Bedrijfsconsultancy op diens eerste verzoek onverwijld 

inzage geven in alle documenten en gegevens, die Jurgens Bedrijfsconsultancy voor een goede 

uitvoering van de overeenkomst behoeft, zulks ter beoordeling van Jurgens Bedrijfsconsultancy.  

f. De wederpartij zal Jurgens Bedrijfsconsultancy op diens eerste verzoek kosteloos faciliteiten (al dan 

niet binnen het bedrijf van de wederpartij) ter beschikking stellen nodig voor de uitvoering van de 

overeenkomst, waaronder, afhankelijk van de omvang van de uit te voeren werkzaamheden, zulks ter 

uitsluitende beoordeling van Jurgens Bedrijfsconsultancy, ook telefoon, werkruimte, secretaresse e.d.  

g. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde documenten, gegevens en faciliteiten 

niet tijdig aan Jurgens Bedrijfsconsultancy zijn verstrekt, heeft Jurgens Bedrijfsconsultancy het recht 

om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, alsmede om de daaruit en uit de opschorting 

voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te 

brengen.  

h. Jurgens Bedrijfsconsultancy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan 

doordat Jurgens Bedrijfsconsultancy is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of 

onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Jurgens Bedrijfsconsultancy 

kenbaar was of behoorde te zijn.  

i. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, zulks ter beoordeling 

van Jurgens Bedrijfsconsultancy, heeft Jurgens Bedrijfsconsultancy het recht om bepaalde 

werkzaamheden te laten verrichten door derden.  

j. De wederpartij is jegens Jurgens Bedrijfsconsultancy, de werknemers van Jurgens 

Bedrijfsconsultancy, jegens de door Jurgens Bedrijfsconsultancy in te schakelen derden en jegens de 

overige bij de werkzaamheden van Jurgens Bedrijfsconsultancy betrokken personen gehouden de 



lokalen en terreinen waar de overeengekomen werkzaamheden worden verricht, alsmede de daarbij 

gebezigde door de wederpartij verstrekte hulpmiddelen, zoals werktuigen en gereedschappen, op 

zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede zich op zodanige wijze te gedragen c.q. 

zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, als redelijkerwijs nodig is om te 

voorkomen dat Jurgens Bedrijfsconsultancy en voormelde personen in de uitoefening van hun 

werkzaamheden schade lijden.  

k. Indien de wederpartij genoemde verplichtingen niet nakomt, is hij jegens Jurgens 

Bedrijfsconsultancy en jegens voornoemde personen gehouden tot vergoeding van alle schade die 

door Jurgens Bedrijfsconsultancy en voornoemde personen dientengevolge bij de uitvoering van de 

overeenkomst is geleden, tenzij de wederpartij bewijst dat die schade in belangrijke mate het gevolg 

is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid van Jurgens Bedrijfsconsultancy en/of voornoemde 

personen.  

l. Indien Jurgens Bedrijfsconsultancy en/of voornoemde personen, ten gevolge van het niet-nakomen 

van de hiervoor genoemde verplichtingen door de wederpartij, bij de uitvoering van de overeenkomst 

zodanig letsel hebben opgelopen dat daarvan de dood het gevolg is, is de wederpartij jegens 

nabestaanden als genoemd in artikel 6:108 BW verplicht tot vergoeding van schade door het derven 

van levensonderhoud als gesteld in voornoemd artikel 6:108 BW.  

m. De wederpartij zal Jurgens Bedrijfsconsultancy vrijwaren tegen mogelijke aanspraken van derden 

verband houdende met niet-nakoming van de in dit artikel genoemde verplichtingen van de 

wederpartij.  

n. Waar de resultaten van uitgebrachte adviezen en dienstverlening afhankelijk zijn van velerlei 

factoren, geeft Jurgens Bedrijfsconsultancy geen garanties met betrekking tot de resultaten van de 

door hem uitgebrachte adviezen c.q. dienstverlening.  

o. Jurgens Bedrijfsconsultancy verplicht zich, binnen de grenzen van het redelijke en met 

inachtneming van de aan zijn adviseurschap inherente onafhankelijkheid, om zich naar vermogen in te 

spannen om tot een welslagen van de overeenkomst, die als een inspanningsovereenkomst moet 

worden gezien.  

p. De overeenkomst is slechts dan geen inspanningsovereenkomst indien en voor zover partijen dat 

schriftelijk overeenkomen dan wel indien en voor zover de aard van de overeenkomst op geen enkele 

wijze met het karakter van een inspanningsovereenkomst in overeenstemming is te brengen.  

q. Alle door Jurgens Bedrijfsconsultancy geleverde zaken blijven eigendom van Jurgens 

Bedrijfsconsultancy totdat alle bedragen die de wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de 

overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de 

verschuldigde bedragen wegens te late betaling, volledig aan Jurgens Bedrijfsconsultancy zijn 

voldaan.  

Fasering, duur en afsluiting van projecten  

Artikel 7  

a. Projecten kunnen door Jurgens Bedrijfsconsultancy in fasen zijn verdeeld; iedere fase kan met een 

rapport worden afgesloten; de termijn voor goedkeuring van de betreffende rapportage beloopt 

veertien dagen.  

b. Als van de wederpartij binnen veertien dagen na ontvangst van een rapport niets is vernomen, 

wordt goedkeuring geacht te zijn verleend.  



c. Niettegenstaande fasering van een afzonderlijk project, dient dit voor wat betreft de overeenkomst 

die op het project ziet als één geheel te worden beschouwd.  

 

Artikel 8  

a. In verband met mogelijke beïnvloeding van de aan de overeenkomst te besteden tijd door allerlei 

factoren, is iedere opgave door Jurgens Bedrijfsconsultancy van de aan de overeenkomst te besteden 

tijd en de termijn waarbinnen deze zullen zijn afgerond vrijblijvend, met dien verstande dat Jurgens 

Bedrijfsconsultancy zich in zal spannen om naar vermogen al hetgeen te doen om binnen de 

opgegeven te besteden tijd en de opgegeven termijn tot afsluiting van de werkzaamheden te komen.  

Artikel 9  

a. De werkzaamheden zullen zijn geëindigd op het moment dat de eindafrekening door de wederpartij 

is goedgekeurd.  

b. De wederpartij dient Jurgens Bedrijfsconsultancy binnen veertien dagen na ontvangst van de 

eindafrekening schriftelijk mede te delen of de eindafrekening is goedgekeurd.  

c. Indien de wederpartij binnen deze termijn niet reageert of op onjuiste of onredelijke gronden de 

goedkeuring onthoudt, wordt de eindafrekening na verloop van die veertien dagen geacht te zijn 

goedgekeurd en zijn de werkzaamheden geëindigd.  

Artikel 10  

a. De wederpartij heeft de verplichting de verrichte prestaties van Jurgens Bedrijfsconsultancy 

terstond en -voor zover van toepassing- onmiddellijk bij aflevering te controleren teneinde voor zoveel 

mogelijk vast te stellen of zij aan de overeenkomst beantwoorden.  

b. Klachten over de ingevolge de gesloten overeenkomst verrichte prestaties dienen door de 

wederpartij zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 5 werkdagen na het verrichten van de 

prestaties c.q. na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en 

gemotiveerd aan Jurgens Bedrijfsconsultancy te worden gemeld.  

c. Feiten die zich eerst na verstrijken van een jaar na het verrichten van een prestatie voordoen of 

openbaren, kunnen nimmer de stelling rechtvaardigen dat de prestatie niet aan de overeenkomst 

beantwoordt.  

d. Als de klacht gegrond is, zal Jurgens Bedrijfsconsultancy de werkzaamheden alsnog verrichten als 

overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij zinloos is geworden. Dit laatste dient door 

de wederpartij vóór het alsnog verrichten van de werkzaamheden schriftelijk kenbaar te worden 

gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal 

Jurgens Bedrijfsconsultancy slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van aansprakelijkheid als 

opgenomen in deze algemene voorwaarden.  

Kosten  

Artikel 11  

a. Voor alle door Jurgens Bedrijfsconsultancy uit te brengen adviezen c.q. te verrichten diensten 

gelden diens gebruikelijke tarieven per uur c.q. per dag exclusief omzetbelasting en eventuele andere 

heffingen die van overheidswege worden opgelegd.  



b. Reis- en verblijfkosten zijn niet in het tarief inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.  

c. In de tarieven zijn rapportages met een limiet van tien exemplaren per rapport begrepen.  

d. Indien Jurgens Bedrijfsconsultancy met de wederpartij een vast honorarium of tarief overeenkomt, 

is Jurgens Bedrijfsconsultancy niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.  

e. De verhoging gaat eerst in op het moment dat Jurgens Bedrijfsconsultancy de wederpartij van de 

verhoging in kennis heeft gesteld.  

f. Jurgens Bedrijfsconsultancy is gerechtigd om stijgingen in tarieven en honoraria bij door hem bij de 

uitvoering van de overeenkomst in te schakelen derden door te berekenen.  

g. Jurgens Bedrijfsconsultancy herziet zijn tarieven en honoraria in beginsel jaarlijks per 1 januari, 

alsmede bij eventuele tussentijdse algemene loonsverhogingen, bijvoorbeeld ingevolge een CAO of 

overheidsmaatregel.  

h. Jurgens Bedrijfsconsultancy verhoogt zijn tarieven en honoraria, de tarieven en honoraria als 

bedoeld in lid g uitgezonderd, evenwel niet gedurende de eerste drie maanden dat partijen hun eerste 

overeenkomst zijn aangegaan.  

Artikel 12  

a. Voor geval een opgave van ingevolge de overeenkomst te besteden tijd door Jurgens 

Bedrijfsconsultancy wordt afgegeven, geldt dat deze zonder overleg tussen partijen met maximaal 

15% mag worden overschreden.  

b. Indien nadien blijkt dat meer tijd nodig is om tot de overeengekomen werkzaamheden tot een goed 

einde te brengen, treden partijen in overleg om te bezien hoeveel tijd nog -tegen de gebruikelijke 

tarieven- nog meer zal worden besteed.  

c. Ook de wederpartij dient de door Jurgens Bedrijfsconsultancy ingevolge de overeenkomst bestede 

tijd -voor zover de wederpartij deze kende of kon kennen- bij te houden.  

d. In de situatie als in lid b bedoeld rust dan ook een zelfstandige plicht op de wederpartij om in 

overleg te treden, waarbij geldt dat indien hij zulks toerekenbaar nalaat, hem geen beroep toekomt op 

het eventueel niet plaatsvinden van zulk overleg.  

Zekerheid  

Artikel 13  

a. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Jurgens Bedrijfsconsultancy te allen tijde 

gerechtigd om, alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan of deze voort te zetten, van 

de wederpartij een naar zijn oordeel genoegzame zekerheidsstelling te vorderen dat diens 

betalingsverplichtingen zullen worden nagekomen.  

Betaling  

Artikel 14  

a. Jurgens Bedrijfsconsultancy stuurt de wederpartij declaraties voor de verrichte werkzaamheden 

wanneer daar naar zijn mening aanleiding toe is, in beginsel tweewekelijks gespecificeerd naar 

afgeronde werkzaamheden.  



b. Betaling dient te geschieden op de bankrekening van Jurgens Bedrijfsconsultancy binnen twee 

weken na de op de declaratie vermelde datum, zonder enige korting en zonder beroep op 

schuldvergelijking, één en ander tenzij door Jurgens Bedrijfsconsultancy schriftelijk anders 

aangegeven.  

c. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle 

verschuldigde renten en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare declaraties die het langst 

openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere 

declaratie.  

d. Reclames ter zake de uitvoering van de overeenkomst geven de wederpartij niet het recht de 

betaling op te schorten. De veertiende dag na de op de declaratie vermelde datum geldt als 

vervaldatum voor betaling.  

e. Indien een gevorderde zekerheidsstelling niet binnen de daartoe door Jurgens Bedrijfsconsultancy 

te stellen redelijke termijn wordt verstrekt en/of indien niet binnen de vervaltermijn door de 

wederpartij volledig is betaald, is Jurgens Bedrijfsconsultancy gerechtigd de uitvoering van de 

overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte -zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke 

tussenkomst- op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander 

onverminderd het recht van Jurgens Bedrijfsconsultancy op betaling van het reeds gepresteerde en op 

schadevergoeding.  

Artikel 15  

a. In geval van niet c.q. niet-tijdige betaling is de wederpartij aan Jurgens Bedrijfsconsultancy, zonder 

dat daartoe ingebrekestelling door Jurgens Bedrijfsconsultancy is vereist, een rente verschuldigd van 

1% per maand of, indien de maand nog niet geheel is verstreken, per het wel verstreken gedeelte 

daarvan, over het openstaande bedrag der declaratie vanaf de vervaldatum tot aan de dag der 

algehele voldoening.  

Artikel 16  

a. Alle kosten van gerechtelijke incasso en alle andere gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten, al 

dan niet wegens niet tijdige betaling komen volledig voor rekening van de wederpartij.  

b. Voor berekening van de buitengerechtelijke kosten wordt aangesloten bij het incassotarief zoals dat 

is opgenomen in het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde calculatieschema voor 

advocaten declaraties, behoudens voor zover Jurgens Bedrijfsconsultancy aantoont dat hogere kosten, 

waaronder het inschakelen van een advocaat begrepen, redelijkerwijs noodzakelijk waren, in welk 

geval ook deze kosten door de wederpartij dienen te worden vergoed.  

c. Voor gerechtelijke kosten geldt dat deze slechts niet door de wederpartij zijn verschuldigd, voor 

zover de wederpartij aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.  

Aansprakelijkheid  

Artikel 17  

a. Behoudens voor schade die veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Jurgens 

Bedrijfsconsultancy of haar leidinggevende ondergeschikten, is Jurgens Bedrijfsconsultancy slechts 

aansprakelijk voor schade voor zover in deze algemene voorwaarden opgenomen.  

b. Elke verdere aansprakelijkheid van Jurgens Bedrijfsconsultancy dan in het vorige lid bedoeld, uit 

welke hoofde en/of met betrekking tot welke schade dan ook, is uitgesloten.  



c. De aansprakelijkheid van Jurgens Bedrijfsconsultancy is beperkt tot de door de wederpartij geleden 

schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van de schuld van Jurgens Bedrijfsconsultancy.  

d. Voor zover schade door de aansprakelijkheidsverzekering van Jurgens Bedrijfsconsultancy wordt 

gedekt, is de aansprakelijkheid van Jurgens Bedrijfsconsultancy beperkt tot het bedrag van de 

verzekeringsuitkering.  

e. Indien de schade niet door de aansprakelijkheidsverzekering van Jurgens Bedrijfsconsultancy wordt 

gedekt, indien de verzekeraar van Jurgens Bedrijfsconsultancy in enig geval niet tot uitkering overgaat 

of indien op het bepaalde in het vorige lid geen beroep kan worden gedaan, is de aansprakelijkheid 

van Jurgens Bedrijfsconsultancy beperkt tot het bedrag gelijk aan de op grond van de overeenkomst 

aan de wederpartij gedeclareerde of te declareren bedragen exclusief BTW en andere heffingen van 

overheidswege.  

f. Indien en voor zover de in het vorige lid bedoelde overeenkomst leidt tot (regelmatige) declaraties 

over een periode van langer dan drie maanden, zal Jurgens Bedrijfsconsultancy nimmer meer 

verschuldigd zijn aan de wederpartij dan de over de laatste drie maanden voorafgaande aan de 

tekortkoming van Jurgens Bedrijfsconsultancy die tot de schade heeft geleid, aan de wederpartij 

ingevolge de betreffende overeenkomst gedeclareerde bedragen exclusief BTW en andere heffingen 

van overheidswege.  

Artikel 18  

Onverminderd het gestelde in het vorige artikel is Jurgens Bedrijfsconsultancy niet aansprakelijk:  

a. voor gevolgschade;  

b. indien Jurgens Bedrijfsconsultancy niet binnen 5 werkdagen nadat de wederpartij van de 

schadeveroorzakende gebeurtenis wetenschap heeft gekregen daarvan schriftelijk door opdrachtgever 

op de hoogte is gesteld; of  

c. indien en voor zover de schade is gedekt door een door de wederpartij gesloten verzekering.  

Artikel 19  

a. De wederpartij vrijwaart Jurgens Bedrijfsconsultancy ter zake van aanspraken van derden met 

betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van de overeenkomst, voor zover de 

betreffende aanspraken zouden zijn beperkt/uitgesloten indien Jurgens Bedrijfsconsultancy zich 

tegenover die derden op de beperking/uitsluiting van aansprakelijkheid ingevolge deze voorwaarden 

zou kunnen beroepen.  

b. Onder derden als bedoeld in lid 1 worden mede begrepen personeel in dienst van de wederpartij en 

andere (rechts)personen waarvan de wederpartij bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruik 

maakt.  

c. De wederpartij is gehouden, indien hij door derden wordt aangesproken ter zake van schade 

waarvoor de wederpartij en/of de derde(n) mogelijkerwijs Jurgens Bedrijfsconsultancy (mede) 

aansprakelijk zal/zullen stellen, Jurgens Bedrijfsconsultancy daarvan binnen 8 dagen schriftelijk op de 

hoogte te stellen. Het regelen van schade in een dergelijk geval door de wederpartij zal slechts 

plaatsvinden in overleg met Jurgens Bedrijfsconsultancy (die hiermee geen aansprakelijkheid erkent) 

op straffe van verval van de aanspraken van de wederpartij jegens Jurgens Bedrijfsconsultancy.  

Artikel 20  



a. Eventuele aanspraken van de wederpartij dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade 

te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de wederpartij zijn rechten heeft verwerkt.  

Overmacht  

Artikel 21  

a. Onder overmacht wordt verstaan, omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen 

en die niet aan Jurgens Bedrijfsconsultancy zijn toe te rekenen. Tijdens overmacht worden de 

verplichtingen van Jurgens Bedrijfsconsultancy opgeschort.  

b. Onder overmacht zullen, indien en voor zover de in lid 1 genoemde omstandigheden de nakoming 

onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan 

die van Jurgens Bedrijfsconsultancy, wilde- of politieke stakingen in het bedrijf van Jurgens 

Bedrijfsconsultancy, een algemeen gebrek aan het voor het totstandbrenging van de overeengekomen 

prestatie benodigde zaken of diensten, niet-voorzienbare stagnatie bij derden waarvan Jurgens 

Bedrijfsconsultancy voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, algemene 

vervoersproblemen, beperkende overheidsvoorschriften, natuur- en of kernrampen, oproer, oorlog 

en/of oorlogsdreiging, alsmede ziekte van personeel van Jurgens Bedrijfsconsultancy en/of door 

Jurgens Bedrijfsconsultancy ingeschakelde derden.  

c. Jurgens Bedrijfsconsultancy heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de 

omstandigheid die (verder) nakoming verhindert, intreedt nadat Jurgens Bedrijfsconsultancy zijn 

verbintenis had moeten nakomen.  

d. In de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Jurgens 

Bedrijfsconsultancy niet mogelijk is, langer duurt dan één maand zijn beide partijen bevoegd de 

overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.  

e. Indien Jurgens Bedrijfsconsultancy bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn 

verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Jurgens 

Bedrijfsconsultancy gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te declareren 

en is opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit 

geldt echter niet al het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.  

Vertrouwelijkheid  

Artikel 22  

a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader 

van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.  

b. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de informatie verschaffende partij is medegedeeld, of 

als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.  

Artikel 23  

a. De wederpartij verbindt zich voorts om, zonder instemming van Jurgens Bedrijfsconsultancy, geen 

mededelingen aan derden te doen over de aanpak, werkwijze, rapportage e.d. van Jurgens 

Bedrijfsconsultancy.  

Artikel 24  



a. Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering 

van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom 

van Jurgens Bedrijfsconsultancy. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen 

toestemming van Jurgens Bedrijfsconsultancy.  

Tussentijdse wijziging overeenkomst  

Artikel 25  

a. Indien één der partijen de overeenkomst tussentijds wenst te wijzigen, dan treden partijen in 

onderling overleg teneinde een oplossing te zoeken.  

Artikel 26  

a. Wijziging van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij zal evenwel alleen kunnen 

geschieden indien Jurgens Bedrijfsconsultancy zulks aanvaardt en de wederpartij de daarvoor 

verschuldigde (meer)kosten vergoedt. Wijzigingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen.  

Artikel 27  

a. De wederpartij aanvaardt dat door tussentijdse wijziging van de opdracht het mogelijk is dat het 

overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden, en de wederzijdse 

verantwoordelijkheden van de wederpartij en Jurgens Bedrijfsconsultancy, worden beïnvloed.  

Annulering  

Artikel 28  

a. Tot een maand voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst is de wederpartij tot 

annulering daarvan gerechtigd, zij het slechts tegen vergoeding van de alsdan reeds door Jurgens 

Bedrijfsconsultancy gemaakte werkelijke kosten.  

b. Bij annulering vanaf één maand tot 14 dagen voor aanvang van de uitvoering van de 

overeenkomst, is de wederpartij 50% van het overeengekomen offertebedrag verschuldigd.  

c. Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst is de 

wederpartij het volledig overeengekomen offertebedrag verschuldigd, verminderd met de door 

Jurgens Bedrijfsconsultancy door het niet uitvoeren van de overeenkomst niet gemaakte kosten.  

d. In het geval van overeenkomsten met een geïndiceerde looptijd van langer dan een maand zal de 

door de wederpartij verschuldigde vergoeding evenwel beperkt zijn tot het door Jurgens 

Bedrijfsconsultancy over de eerste maand geprognosticeerde bedrag, vermeerderd met de reeds 

werkelijk gemaakte en nog opkomende kosten van Jurgens Bedrijfsconsultancy.  

Opzegging  

Artikel 29  

a. Overeenkomsten, zowel aangegaan voor onbepaalde tijd als voor bepaalde tijd, kunnen voortijdig 

beëindigd worden indien één der partijen van mening is dat de werkzaamheden niet het gewenste 

nuttige effect hebben. Er dient een opzegtermijn van één maand te worden aangehouden. Opzegging 

kan slechts plaats vinden bij aangetekend schrijven.  



b. Voor ieder jaar of indien het jaar nog niet geheel is verstreken, voor ieder gedeelte daarvan, dat de 

overeenkomst heeft geduurd, wordt de opzegtermijn van de wederpartij verlengd met één maand, 

met een maximum van zes maanden.  

c. Overeenkomsten, aangegaan voor bepaalde tijd, worden, indien stilzwijgend verlengd, vanaf dat 

moment geacht te zijn aangegaan voor wederom een periode van dezelfde bepaalde tijd.  

Artikel 30  

a. Jurgens Bedrijfsconsultancy kan de opdracht met onmiddellijke ingang voortijdig beëindigen zonder 

ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving indien: Algemene 

voorwaarden Jurgens Bedrijfsconsultancy 6  

1. de wederpartij - al dan niet voorlopige - surseance van betaling wordt verleend;  

2. ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd;  

3. de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van  

reconstructie of samenvoeging van ondernemingen; en/of  

4. de beslissende zeggenschap over de onderneming in andere handen overgaat.  

b. Jurgens Bedrijfsconsultancy zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn 

gehouden.  

Artikel 31  

a. Indien de opzegging geschiedt door de wederpartij heeft Jurgens Bedrijfsconsultancy, behoudens in 

geval van ernstige, toerekenbare tekortkoming, na de einddatum van de overeenkomst recht op een 

vergoeding gelijk aan het honorarium over één maand.  

b. Deze vergoeding wordt vermeerderd met één maand per jaar, of, indien het jaar nog niet is 

verstreken, het gedeelte daarvan, dat de overeenkomst met inachtneming van de opzegtermijn zal 

hebben geduurd.  

c. Bovendien -in het geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd- de vergoeding worden 

vermeerderd met één maand per jaar van de geprognosticeerde, nog uitstaande looptijd van de 

opdracht.  

d. Het over de betreffende periode te vergoeden honorarium zal worden gerelateerd aan het 

gemiddelde door Jurgens Bedrijfsconsultancy gedeclareerde honorarium per maand in het jaar 

voorafgaande aan het moment van opzegging. Daarbij zullen alleen maanden waarin werkzaamheden 

zijn verricht en waarover gedeclareerd is, in aanmerking worden genomen.  

Ontbinding  

Artikel 32  

a. Ontbinding door de wederpartij kan slechts geschieden -na deugdelijke schriftelijke 

ingebrekestelling- in geval van het toerekenbaar tekortschieten door Jurgens Bedrijfsconsultancy in de 

nakoming van de wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.  



b. Indien de wederpartij op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de 

overeenkomst heeft ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel 

uitsluitend voor het gedeelte dat door Jurgens Bedrijfsconsultancy nog niet is uitgevoerd.  

c. Bedragen die Jurgens Bedrijfsconsultancy voor de ontbinding heeft gedeclareerd in verband met 

hetgeen Jurgens Bedrijfsconsultancy reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of 

geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct 

opeisbaar.  

d. Beëindiging c.q. ontbinding van deze overeenkomst laat de gelding van deze algemene 

voorwaarden tussen partijen onverlet.  

Werknemers en overige bij de werkzaamheden betrokken personen  

Artikel 33  

a. De wederpartij zal gedurende de looptijd van de met Jurgens Bedrijfsconsultancy gesloten 

overeenkomst en gedurende een jaar na het einde daarvan geen werknemers van Jurgens 

Bedrijfsconsultancy noch overige door Jurgens Bedrijfsconsultancy ingeschakelde bij de 

werkzaamheden betrokken personen in dienst nemen en/of met hen overeenkomsten (van opdracht) 

aangaan.  

b. In geval van overtreding van het verbod in het vorige lid is de wederpartij van rechtswege in 

verzuim.  

c. De wederpartij zal per overtreding (per werknemer van Jurgens Bedrijfsconsultancy of andere door 

Jurgens Bedrijfsconsultancy ingeschakelde bij de werkzaamheden betrokken persoon) aan Jurgens 

Bedrijfsconsultancy een direct opeisbare boete verschuldigd zijn van € 10.000,-- (zegge: tien duizend 

euro), te vermeerderen met € 2.500,-- (zegge: twee duizend vijf honderd euro) voor iedere dag, of, 

indien een dag nog niet geheel is verstreken, voor het wel verstreken deel daarvan, dat de 

overtreding voortduurt.  

d. Naast het invorderen van de boete behoudt Jurgens Bedrijfsconsultancy het recht om volledige 

schadevergoeding te vorderen van de wederpartij.  

Geschillen, toepasselijk recht en domiciliekeuze  

Artikel 34  

a. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de rechtsverhoudingen als bedoeld in 

artikel 2, dan wel van nadere overeenkomsten/rechtsverhoudingen die daarvan het gevolg mochten 

zijn, worden beslist door de bevoegde rechter.  

b. Als bevoegde rechter geldt de rechter te Groningen, voor zover de wet zulks toelaat.  

Artikel 35  

a. Op alle rechtsverhoudingen als bedoeld in artikel 2 is Nederlands recht van toepassing.  

Artikel 36  

a. In het geval de wederpartij geen vaste woonplaats in Nederland heeft, althans daar niet is 

gevestigd, wordt de wederpartij geacht mede woonplaats te hebben gekozen ter griffie van de 

Arrondissementsrechtbank te Groningen.  



Artikel 37  

a. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven vertalingen hiervan.  
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