Algemene voorwaarden
n
De algem
mene leverings-, b
betalings- en
uitvoerin
ngsvoorwaarden va
an toepassing op d
de
rechtsverhouding tussen d
de opdrachtgever en
e KNOC.

van door de opdrachttgever verstrekte onjuiste
o
en / of
onvolledige gegevenss, tenzij deze onjuiistheid of
onvolledigheid voor o
opdrachtnemer ken
nbaar behoorde te
zijn.
5. Indien is overeenge
ekomen dat de op
pdracht in fasen
zal worden uitgevoerd
d kan opdrachtnem
mer de uitvoering
van die onderdelen diie tot een volgende fase behoren
Artikel 1 - Definities
opschorten tot dat de
1. In dez
ze algemene voorw
waarden worden de
d
e opdrachtgever de
e resultaten van
hiernavo
olgende termen in de navolgende be
etekenis
de daaraan
d
voorafgaa
ande fase schriftelijk heeft
gebruikt, tenzij uitdrukkeliijk anders is aange
egeven.
goedgekeurd.
6. Indien door opdracchtnemer of door opdrachtnemer
o
Opdrachtnemer: KNOC.
Opdrachtgever: de wederp
partij van opdrachttnemer.
inge
eschakelde derden
n in het kader van de opdracht
Opdracht: de in onderling overleg tussen op
pdrachtgever werrkzaamheden word
den verricht op de locatie van
achtnemer te bepa
alen werkzaamheden die door opdrachtgever of een door opdrachtgev
ver aangewezen
en opdra
loca
de opdra
achtnemer verrichtt dienen te worden
n en de
atie, draagt opdracchtgever kosteloos
s zorg voor de
voorwaarden waaronder zu
ulks dient te gesch
hieden.
door die medewerkers
rs in redelijkheid gewenste
faciliteiten.
Artikel 2 - Algemeen
7. De
D opdrachtnemerr aanvaardt geen aansprakelijkheid
a
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aan
nbieding,
voor de werkzaamhed
den, die door derd
den waaronder de
n opdrachtnemer en
e een
oemde deskundige
en, worden
offerte en opdracht tussen
onder artikel 4.2 geno
opdrachttgever waarop opd
drachtnemer deze
verrricht voorzover de
eze zelf een overee
enkomst met
voorwaarden van toepassing heeft verklaard
d, voor zover opdrachtgever is aang
gegaan.
van deze
e voorwaarden nie
et door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwa
aarden zijn evenee
ens van
Artikel 5 - Wijziging
g van de opdrach
ht
toepassing op alle opdrach
hten met opdrachttnemer, voor 1. Indien tijdens de u
uitvoering van de opdracht
o
blijkt dat
de uitvoe
ering waarvan derrden dienen te worrden
het voor een behoorlijjke uitvoering noo
odzakelijk is om
betrokke
en.
de te
t verrichten werk
kzaamheden te wijzigen of aan te
3. Eventuele afwijkingen o
op deze algemene
vullen, zullen partijen
n tijdig en in onderrling overleg de
geldig indien deze uitdrukkelijk opdracht dienovereen
nkomstig aanpasse
en.
voorwaarden zijn slechts g
komen.
ereenkomen dat de
e opdracht wordt
schriftelijk zijn overeengek
2. Indien partijen ove
epasselijkheid van
n eventuele inkoop
p of andere
wijzigd of aangevulld, kan het tijdstip
p van voltooiing
4. De toe
gew
voorwaarden van opdrachttgever wordt uitdrrukkelijk van van de uitvoering daa
ardoor worden beïn
nvloed.
de hand gewezen.
Opd
drachtnemer zal de
e opdrachtgever zo spoedig
5. Indien
n een of meerdere der bepalingen in
n deze
mog
gelijk hiervan op d
de hoogte stellen.
algemene voorwaarden nie
etig zijn of verniettigd mochten 3. Indien de wijziging
g van of aanvulling
g op de opdracht
worden blijven
financiële en / of kwa
b
de overige bepalingen van de
eze
alitatieve conseque
enties zal hebben,
zal opdrachtnemer de
algemene voorwaarden vo
olledig van toepass
sing.
e opdrachtgever hiierover tevoren
inlic
Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsd
dan in
chten.
overleg treden
t
teneinde niieuwe bepalingen ter
4. Indien een vast ho
onorarium is overeengekomen zal
vervangiing van de nietige c.q. vernietigde bepalingen
b
opdrachtnemer daarb
bij aangeven in hoe
everre de
overeen te komen, waarbijj indien en voor zo
oveel
wijz
ziging of aanvulling
g van de opdrachtt een
mogelijk
k het doel en de strekking van de oorspronkelijke overschrijding van ditt honorarium tot gevolg
g
heeft.
bepaling in acht worden ge
enomen.
5. In afwijking van lid
d 3 zal opdrachtnemer geen
mee
erkosten in rekenin
ng kunnen brenge
en indien de
Artikel 3 - Aanbiedingen
n en offertes
wijz
ziging of aanvulling
g het gevolg is van
n
1. Alle aa
anbiedingen zijn v
vrijblijvend, tenzij
oms
standigheden die a
aan opdrachtneme
er kunnen worden
opdrachttnemer in zijn aanbiedingen of prijso
opgaven aan toeg
gerekend.
opdrachttgever uitdrukkelijjk anders heeft vermeld.
Artikel 6 - Contracttsduur; uitvoerin
2. De do
oor opdrachtnemerr gemaakte offerte
es zijn
ngstermijn
1. De
vrijblijve
end; zij zijn geldig gedurende 30 dag
gen, tenzij
D opdracht tussen
n opdrachtnemer en
e een
anders aangegeven.
a
Opdra
achtnemer is slech
hts aan de
opdrachtgever wordt aangegaan voor een
e
minimum
periiode van drie jaar,, welke vervolgens
offertes gebonden indien d
de aanvaarding hie
ervan door
s overgaat in
de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden
w
onb
bepaalde tijd, tenziij uit de aard van de
d opdracht
bevestigd, tenzij anders aa
angegeven.
anders voortvloeit of partijen uitdrukke
elijk en schriftelijk
3. De priijzen in de genoem
anders overeenkomen
mde aanbiedingen en offertes
n.
zijn exclu
usief BTW en ande
ere heffingen van
2. Is binnen de looptijjd van de opdrach
ht voor de
overheid
dswege, alsmede e
eventuele in het ka
ader van de
en een termijn
volttooiing van bepaal de werkzaamhede
opdrachtt te maken kosten, waaronder verze
end- en
overeengekomen, dan
n is dit nimmer ee
en fatale termijn.
Bij overschrijding
administtratiekosten, tenzijj anders aangegev
ven.
o
van
n de uitvoeringsterrmijn dient de
4. Indien
n de aanvaarding ((op ondergeschikte
e punten)
opdrachtgever opdracchtnemer derhalve
e schriftelijk
afwijkt van
v
het in de offertte opgenomen aan
nbod is
inge
ebreke te stellen.
opdrachttnemer daaraan niiet gebonden. De opdracht
o
komt dan niet overeenkom
mstig deze afwijken
nde
Artikel 7 - Honorariium
aanvaard
ding tot stand, ten
nzij opdrachtnemer anders
1. Indien partijen niett schriftelijk anderrs zijn
aangeeftt.
ordt het honorarium
m van de
overeengekomen, wo
5. Een sa
amengestelde prijs
sopgave verplicht
opdrachtnemer vastg esteld aan de hand van een
opdrachttnemer niet tot het verrichten van een gedeelte uurhonorarium.
van de opdracht
o
tegen een
n overeenkomstig deel van de 2. De
D opdrachtnemerr doet op verzoek van
v
de
opgegeven prijs.
opdrachtgever te vore
en opgave van de geschatte kosten
6. Aanbie
edingen of offertes
s gelden niet automatisch voor voor de door hem en//of door zijn perso
oneel te verrichten
toekoms
stige opdrachten.
eid, hetzij ten beh
hoeve van een bep
paalde opdracht,
arbe
hetz
zij per kalenderjaa
ar c.q. boekjaar.
Artikel 4 - Uitvoering va
an de opdracht
3. Het
H honorarium is en eventuele kosttenramingen zijn
1. Opdra
achtnemer zal de o
opdracht naar bestte inzicht en exclusief BTW.
vermoge
en en overeenkomstig de eisen van goed
g
4. Indien opdrachtnem
mer met de opdrachtgever een vast
vakmans
schap uitvoeren. E
Een en ander op grrond van de honorarium of uurtariief overeenkomt, is de
op dat moment
m
bekende stand der wetensch
hap.
opdrachtnemer niette
emin gerechtigd to
ot verhoging van
2. Indien
n en voor zover ee
en goede uitvoering van de
dit honorarium
h
of tariief.
opdrachtt dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht
5. Bovendien
B
mag op drachtnemer het honorarium
h
bepaalde
e werkzaamheden te laten verrichten door
verh
hogen wanneer tij dens de uitvoering
g van de
derden.
werrkzaamheden blijktt dat de oorspronk
kelijk
3. De op
pdrachtgever draag
gt er zorg voor datt alle
overeengekomen dan
n wel verwachte ho
oeveelheid werk
gegevens, waarvan opdrac
chtnemer aangeefft dat deze
voldoende werd ing
geschat bij het
in zodanige mate onv
noodzakelijk zijn of waarva
an de opdrachtgev
ver
sluitten van de overee
enkomst, en zulks niet
redelijke
erwijs behoort te b
begrijpen dat deze noodzakelijk toerrekenbaars is aan opdrachtnemer, dat
d in redelijkheid
zijn voorr het uitvoeren van
n de opdracht, tijd
dig aan
niett van opdrachtnem
mer mag worden verwacht de
opdrachttnemer worden ve
erstrekt. Indien de voor de
overeengekomen werrkzaamheden te ve
errichten tegen
het oorspronkelijk ove
uitvoerin
ng van de opdracht benodigde gegev
vens niet
ereengekomen honorarium.
tijdig aan
n opdrachtnemer z
zijn verstrekt, hee
eft
6. Opdrachtgever
O
is in
n geval van prijssttijging gerechtigd
opdrachttnemer het recht d
de uitvoering van de
d opdracht de opdracht
o
te ontbin
nden indien het honorarium of tarief
op te sch
horten en / of de u
uit de vertraging
worrdt verhoogd binne
en drie maanden na
n het aangaan
voortvloe
eiende extra koste
en volgens de gebrruikelijke
van de opdracht. Na o
ommekomst van deze
d
periode is
tarieven aan de opdrachtgever in rekening te
t brengen.
opdrachtgever gerech
htigd de opdracht te
t ontbinden
4. Opdra
achtnemer is niet a
aansprakelijk voorr schade, van indien de verhoging ja
aarlijks meer dan 10% bedraagt.
welke aa
ard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan
u
Opd
drachtgever is niett gerechtigd tot on
ntbinding indien

de bevoegdheid ttot verhoging
van het honorariium of tarief
voortvloeit uit eeen bevoegdheid
ingevolge de wett.
7. Opdrachtnemeer zal de
opdrachtgever heet voornemen tot verhoging van hett
honorarium of taarief schriftelijk kenbaar maken.
Opdrachtnemer zzal daarbij de omv
vang van en de datum
waarop de verhooging zal ingaan, vermelden.
v
8. Indien opdracchtgever de door opdrachtnemer
o
kenbaar gemaakkte verhoging van het honorarium off
tarief niet wenst te aanvaarden, is
s opdrachtgever
gerechtigd binneen zeven werkdage
en na de bedoelde
e
kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan
d
wel de opdracht te annuleren tege
en de in de
n opdrachtnemer genoemde
g
datum
kennisgeving van
waarop de prijs,-- of tariefsaanpass
sing in werking zou
treden.
aling
Artikel 8 - Beta
1. Betaling dientt te geschieden middels een
automatische inccasso of binnen 10
0 werkdagen na
factuurdatum, op
p een door opdrac
chtnemer aan te ge
even
wijze in de valutaa waarin is gedeclareerd. Bezwaren
tegen de hoogte van de declaraties schorten de
betalingsverplich
hting niet op.
2. Indien opdracchtgever in gebreke blijft in de betaliing
binnen de termijjn van 10 werkdag
gen dan is de
opdrachtgever vaan rechtswege in verzuim.
v
Opdrachtgever iss alsdan een rente
e verschuldigd van 1%
per maand, tenzzij de wettelijke ren
nte hoger is in welk
geval de wettelij ke rente geldt. De
e rente over het
g zal worden berekend vanaf het
opeisbaar bedrag
moment dat opd
drachtgever in verz
zuim is tot het
doening van het volledige bedrag,
moment van vold
waarbij een gedeeelte van de maan
nd wordt beschouw
wd
als de gehele maaand. De kosten va
an een herinnering
g,
aanmaning en soommatie wegens het
h verzuim van de
e
opdrachtgever beedragen elke keerr € 15,00 welke ten
laste van opdracchtgever komen. Deze
D
kosten betrefffen
de dekking van d
de administratieve
e gevolgen van
opdrachtnemer.
3. In geval van liiquidatie, faillissem
ment, beslag of
surseance van beetaling van de opd
drachtgever zijn de
e
vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgeve
er
onmiddellijk opeiisbaar.
4. Opdrachtnemeer heeft het recht de door
opdrachtgever geedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in m
mindering van de kosten, vervolgens in
mindering van dee opengevallen rente en tenslotte in
n
mindering van dee hoofdsom en de lopende rente.
Opdrachtnemer kkan, zonder daard
door in verzuim te
komen, een aanb
bod tot betaling weigeren, indien de
e
opdrachtgever eeen andere volgord
de voor de toereke
ening
aanwijst. Opdracchtnemer kan volle
edige aflossing van
n de
hoofdsom weigerren, indien daarbijj niet eveneens de
e
opengevallen en lopende rente alsmede de kosten
worden
voldaan.
5. Opdrachtnemeer is gerechtigd, bij
b in gebreke blijve
en
van de opdrachtn
nemer, de declara
aties middels
automatische inccasso te vorderen.
Artikel 9 - Eige
endomsvoorbeho
oud
erde zaken, daaron
nder
1. Alle door opdrrachtnemer geleve
eventueel mede begrepen ontwerp
pen, schetsen,
tekeningen, filmss, software, (elekttronische) bestand
den,
enz., blijven eigeendom van opdrac
chtnemer totdat de
e
opdrachtgever allle navolgende verrplichtingen uit alle
e
met opdrachtnem
mer gesloten opdrachten is nagekom
men.
2. De opdrachtgeever is niet bevoeg
gd de onder het
eigendomsvoorb
behoud vallende za
aken te verpanden
noch op enige an
ndere wijze te bezwaren.
3. Indien derden
n beslag leggen op de onder
eigendomsvoorb
behoud geleverde zaken
z
danwel rech
hten
daarop willen vesstigen of doen gelden, is opdrachtge
ever
verplicht opdrach
htnemer zo snel als redelijkerwijs
verwacht mag wo
worden daarvan op de hoogte te stelllen.
4. De opdrachtgeever verplicht zich de onder
eigendomsvoorb
behoud geleverde zaken
z
te verzekere
en
en verzekerd te h
houden tegen brand, ontploffings,- en
waterschade alsm
mede tegen diefstal en de polis van deze
verzekering op eeerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door opdrachttnemer geleverde zaken, die krachte
ens
het onder 1. van
n dit artikel bepaalde onder het
eigendomsvoorb
behoud vallen, mog
gen slechts in het
kader van een noormale bedrijfsuito
oefening worden
doorverkocht en nimmer als betaa
almiddel worden
gebruikt.
6. Voor het gevaal dat opdrachtnem
mer zijn in dit artik
kel
ndomsrechten wil uitoefenen, geeft de
aangeduide eigen
opdrachtgever reeeds nu onvoorwaardelijke en niet
herroepbare toesstemming aan opd
drachtnemer of door
deze aan te wijzeen derden om al die
d plaatsen te
betreden waar dee eigendommen van
v
opdrachtnemerr
zich bevinden en
n die zaken mede terug
t
te nemen.

Artikel 10
1 - Incassokostten
1. Indien
n de opdrachtgeve
er in gebreke of in verzuim is in
de (tijdig
ge) nakoming van zijn verplichtingen
n, dan
komen alle
a redelijke kosten ter verkrijging van
v
voldoening buiten rechte v
voor rekening van
eval is opdrachtgev
ver in het
opdrachttgever. In ieder ge
geval van een geldvorderin
ng incassokosten verschuldigd.
v
nkomstig het
De incassokosten worden berekend overeen
incassota
arief zoals door de
e Nederlandse Orde van
Advocate
en in incassozaken
n wordt geadviseerd of
conform de tarieven van h
het ingeschakelde
incassob
bureau.
2. Indien
n opdrachtnemer h
hogere kosten hee
eft gemaakt,
welke redelijkerwijs noodz
zakelijk waren, kom
men ook
or vergoeding in aa
anmerking.
deze voo
3. De eventuele gemaakte
e redelijke gerechtelijke en
executiekosten komen eve
eneens voor rekening van
opdrachttgever.
Artikel 11
1 - Onderzoek, reclames
1. Klachtten over de verrich
hte werkzaamhede
en dienen
door de opdrachtgever bin
nnen 10 werkdagen
n na
factuurdatum of ontdekkin
ng, doch uiterlijk binnen
b
15
werkdagen na voltooiing v
van de betreffende
e
eld aan
werkzaamheden schriftelijk te worden geme
opdrachttnemer. De ingebrrekestelling dient een
e
zo
gedetailleerd mogelijke om
mschrijving van de
e
tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtne
emer in staat
is adequaat te reageren.
2. Indien
n een klacht gegro
ond is, zal opdrachtnemer de
werkzaamheden alsnog ve
errichten zoals
gekomen, tenzij diit inmiddels voor de
d
overeeng
opdrachttgever aantoonbaa
ar zinloos is geworrden. Dit
laatste dient
d
door de opdra
achtgever schriftelijk kenbaar
te worde
en gemaakt.
3. Indien
n het alsnog verric
chten van de overe
eengekomen
werkzaamheden niet meerr mogelijk of zinvo
ol is, zal
opdrachttnemer slechts aan
nsprakelijk zijn bin
nnen de
grenzen van artikel 15.
Artikel 12
1 - Opzegging
1. Beide partijen kunnen d
de opdracht te alle
en tijde
schriftelijk opzeggen.
2a. Indie
en de opdracht tus
ssentijds wordt opg
gezegd door
opdrachttgever, heeft opdrachtnemer recht op
o
compens
satie vanwege het daardoor ontstane en
aanneme
elijk te maken bez
zettingsverlies, ten
nzij er feiten
en omsta
andigheden aan de
e opzegging ten grondslag
liggen die aan opdrachtnem
mer zijn toe te rek
kenen.
Voorts is
s opdrachtgever alsdan gehouden to
ot betaling
van de declaraties
d
voor tott dan toe verrichte
e
werkzaamheden. De voorlopige resultaten van
v
de tot
dan toe verrichte
v
werkzaamheden zullen dan
n ook onder
voorbeho
oud ter beschikkin
ng worden gesteld aan
opdrachttgever.
2b. Bij het opzeggen tijden
ns het lopende boe
ekjaar, geldt
m
compensa
atienorm dat opdrrachtgever
de als minimale
het totale begrote bedrag voor het gehele ja
aar dient te
voldoen aan opdrachtneme
er.
3. Indien
n de opdracht tuss
sentijds wordt opgezegd door
opdrachttnemer, zal opdrac
chtnemer in overle
eg met
opdrachttgever zorgdragen
n voor overdracht van
v
nog te
verrichte
en werkzaamheden
n aan derden, tenz
zij er feiten
en omsta
andigheden aan de
e opzegging ten grondslag
liggen die aan opdrachtgev
ver toerekenbaar zijn.
z
4. Indien
n de overdracht va
an de werkzaamhe
eden voor
opdrachttnemer extra koste
en met zich meebrengt,
worden deze
d
aan opdrachttgever in rekening gebracht.
1 - Opschorting
g en ontbinding
Artikel 13
1. Opdra
achtnemer is bevoe
egd de nakoming van de
verplichttingen op te schortten of de opdrachtt te
ontbinde
en, indien:
- Opdrac
chtgever de verplic
chtingen uit de opd
dracht niet
of niet vo
olledig nakomt.
- na het sluiten van de opd
dracht opdrachtne
emer ter
kennis gekomen omstandigheden goede gro
ond geven te
vrezen dat
d de opdrachtgev
ver de verplichting
gen niet zal
nakomen
n. In geval er goed
de grond bestaat te
t vrezen dat
de opdra
achtgever slechts g
gedeeltelijk of niett behoorlijk
zal nakomen, is de opscho
orting slechts toege
elaten voor
zover de
e tekortkoming haa
ar rechtvaardigt.
- opdrachtgever bij het slu
uiten van de opdra
acht verzocht
is zekerh
heid te stellen voor de voldoening va
an zijn
verplichttingen uit de opdra
acht en deze zekerrheid uitblijft
of onvold
doende is.
2. Voorts
s is opdrachtneme
er bevoegd de opdracht te
(doen) ontbinden
o
indien zich omstandighede
en voordoen
welke va
an dien aard zijn dat nakoming van de
d opdracht
onmogelijk of naar maatsttaven van redelijkh
heid en
billijkheid
d niet langer kan w
worden gevergd dan wel
indien zich anderszins oms
standigheden voorrdoen welke

van dien aard zijn datt ongewijzigde instandhouding van
de opdracht
o
in redelij kheid niet mag wo
orden verwacht.
3. Indien de opdrachtt wordt ontbonden
n zijn de
deringen van opdrrachtnemer op de opdrachtgever
vord
onm
middellijk opeisbaa
ar. Indien opdrachttnemer de
nak
koming van de verp
plichtingen opscho
ort, behoudt hij
zijn aanspraken uit de
e wet en opdracht.
4. Opdrachtnemer
O
be
ehoudt steeds het recht
r
scha
adevergoeding te vorderen.

voorwaarden verrstaan naast
hetgeen daaromttrent in de wet
en jurisprudentiee wordt
begrepen, alle vaan buiten
komende oorzakken, voorzien of
mer geen invloed kan
k
niet voorzien, waaarop opdrachtnem
uitoefenen, doch
h waardoor opdrachtnemer niet in sttaat
is de verplichting
gen na te komen. Werkstakingen in het
bedrijf van opdraachtnemer worden
n daaronder begrepen.
3. Opdrachtnemeer heeft ook het re
echt zich op overm
macht
te beroepen, ind ien de omstandigh
heid die (verdere)
Artikel 14 - Terugga
ave ter beschikk
king gestelde
nakoming verhin
ndert, intreedt nad
dat opdrachtnemerr zijn
zak
ken
verplichtingen haad moeten nakomen.
1. Indien opdrachtnem
mer aan opdrachtg
gever bij de
4. Partijen kunneen gedurende de periode
p
dat de
uitv
voering van de opd
dracht zaken ter beschikking heeft overmacht voorttduurt de verplichttingen uit de opdra
acht
gesteld is opdrachtge
ever gehouden het geleverde binnen opschorten. Indieen deze periode la
anger duurt dan tw
wee
14 dagen
d
in oorspron kelijke staat, vrij van
v
gebreken en maanden is iederr der partijen gere
echtigd de opdrach
ht te
volledig te retournere
en. Indien de opdrachtgever deze
ontbinden, zondeer verplichting tot vergoeding van
verp
plichting niet nako
omt zijn alle hieruit voortvloeiende schade aan de an
ndere partij.
kostten voor zijn reken
5. Voorzover opd
drachtnemer ten tijde van het intred
den
ning.
2. Indien opdrachtgev
ver, om welke reden ook, na
van overmacht in
nmiddels gedeelte
elijk zijn verplichtin
ngen
daartoe strekkende a anmaning, alsnog in gebreke blijft uit de opdracht iss nagekomen of deze zal kunnen
mett de onder 1. geno
oemde verplichting
g, heeft
nakomen, en aan
n het nagekomen respectievelijk na te
opdrachtnemer het re
echt de daaruit voo
ortvloeiende
komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
scha
ade en kosten, wa
aaronder de kosten
n van vervanging, opdrachtnemer g
gerechtigd om het reeds nagekomen
n
op opdrachtgever
o
te v
verhalen.
respectievelijk naa te komen gedee
elte separaat te
declareren. Opdrrachtgever is geho
ouden deze declara
atie
Artikel 15 - Aanspra
akelijkheid
te voldoen als waare het een afzond
derlijke opdracht.
1. Indien opdrachtnem
mer aansprakelijk mocht zijn, dan
heid beperkt tot he
etgeen in deze
heimhouding
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