ALGEMENE VOORWAARDEN
Van: JPD Financiën & Advies, tevens handelend onder JPD Administratie & Advies, gevestigd en kantoorhoudende Groenewoudskade 2, 2371 BN
Roelofarendsveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 27320578.
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: JPD Financiën & Advies, tevens handelend onder JPD Administratie & Advies, hierna verder aangeduid met JPD;
Opdrachtgever: natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.
Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.
Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen JPD en Opdrachtgever, alsmede op alle andere rechtsbetrekkingen, hoe deze ook worden genoemd, waarbij JPD zich op een of
andere wijze heeft verbonden om werkzaamheden te verrichten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.
Deze voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolg opdrachten.
3.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever, ongeacht het moment waarop hiernaar wordt verwezen, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en is nimmer van
toepassing tussen Partijen.
4.
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan.
5.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7.
Indien JPD in voorkomend geval uit coulance afwijkt van de strikte naleving van deze voorwaarden, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat JPD in enigerlei mate het recht
zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
8.
Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien JPD geheel of gedeeltelijk van naam of rechtsvorm verandert.
9.
JPD behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde eenzijdig aan te vullen en/of te wijzigen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen binden de Opdrachtgever pas na de toezending van de
gewijzigde voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden op verzoek van de Opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 3. Offertes
1.
Alle offertes en aanbiedingen van JPD zijn vrijblijvend, hetgeen betekent dat JPD de offerte zolang deze niet is aanvaard, kan herroepen, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2.
De door JPD gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 7 dagen, tenzij anders aangegeven. JPD is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij
schriftelijk binnen 7 dagen worden bevestigd.
3.
JPD kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, aanbiedingen, of opdrachtbevestiging, dan wel een onderdeel daarvan,
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.
De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1.
Partijen stellen steeds bij het verstrekken en het aanvaarden van een opdracht de inhoud, de aard en de omvang van de opdracht vast.
2.
JPD zal zich in redelijkheid inspannen om de werkzaamheden volgens de in de opdrachtbevestiging, dan wel in andere door JPD in schriftelijk stukken eventueel aanwezige vermelde planning te verrichten.
Tenzij door beide Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt echter dat alle door JPD en/of door de Opdrachtgever genoemde data voor de uitvoering van de werkzaamheden het
karakter hebben van een inschatting, uitsluitend bedoeld zijn ten behoeve van de planning en derhalve niet contractueel bindend zijn. Het zijn geen fatale termijnen.
3.
Partijen verklaren uitdrukkelijk dat de relatie die ontstaat ten gevolge van het verrichten van de werkzaamheden, geen arbeidsovereenkomst inhoudt en dat er zowel in arbeidsrechtelijke als in sociaal
verzekering rechterlijke zin sprake is van volledige wederkerige vrijblijvendheid, het ontbreken van ondergeschiktheid en de afwezigheid van de verplichting om de overeengekomen werkzaamheden
persoonlijk door JPD te laten verrichten. In het kader daarvan verklaart JPD indien nodig alsdan een ander de opgedragen werkzaamheden te kunnen laten verrichten waarmee Opdrachtgever nu reeds
instemt.
4.
JPD is vanwege de overeengekomen opdracht door de Opdrachtgever gemachtigd om alle werkzaamheden te ondernemen die naar het inzicht van JPD nuttig of noodzakelijk zijn voor een efficiënte
uitvoering van de opdracht.
5.
JPD is zelfstandig bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, met dien verstande dat JPD de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zal
uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
6.
Indien door JPD 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 de JPD in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JPD aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor
het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan JPD worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JPD zijn verstrekt, heeft JPD het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
8.
Opdrachten worden door JPD uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die
werkzaamheden uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
9.
JPD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die zijn veroorzaakt doordat JPD is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid kenbaar behoorde te zijn.
10.
JPD zal bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en indien nodig overleggen met de Opdrachtgever. JPD is niet aansprakelijk voor
tekortkomingen van ingeschakelde derden. JPD is door de Opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van ingeschakelde derden namens Opdrachtgever te aanvaarden.
Artikel 5. Contractduur en opzegging
1.
De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Het tijdsbestek wordt vastgelegd in de overeenkomst.
2.
De overeenkomst kan niet worden opgezegd voordat JPD een aanvang heeft gemaakt. Opzegging is pas mogelijk tegen het einde van de overeengekomen bepaalde duur van de opdracht en bij gebrek
daarvan nadat JPD tenminste 3 maanden haar werkzaamheden heeft uitgevoerd. Indien voortijdige opzegging toch plaatsvindt is Opdrachtgever aan JPD het in de opdrachtbevestiging genoemde volledige
overeengekomen honorarium voor de resterende duur verschuldigd, althans de te verwachten declaratie voor de eerste 3 maanden indien geen duur is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk aan
JPD te worden medegedeeld onder opgave van redenen.
3.
Opdrachtgever en JPD kunnen na de eerste drie maanden te allen tijde (tussentijds) de opdracht opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 kalendermaanden, tenzij een andere opzegtermijn
is overeengekomen, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Als de opdracht hierdoor eindigt voordat de opdracht is voltooid, dan is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd
overeenkomstig het in lid 2 bepaalde.
4.
Als Opdrachtgever overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft JPD recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, op vergoeding van additionele kosten
die JPD reeds heeft gemaakt, en op vergoeding van kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals - onder meer - de eventuele kosten met betrekking tot
onderaanneming).
5.
Als JPD overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft Opdrachtgever recht op medewerking van JPD bij de overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor JPD zich genoodzaakt ziet om tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever
alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.
6.
Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, zoals in artikel 4 lid 2 van deze voorwaarden, dan is dit nimmer een fatale
termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever JPD derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in
onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2.
Indien Partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. JPD zal de Opdrachtgever zo spoedig
mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3.
Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal JPD de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
4.
Indien een vast honorarium is overeengekomen zal JPD daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.
In afwijking van lid 3 zal JPD geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan JPD kunnen worden toegerekend.
6.
JPD is gerechtigd niet tijdig (korter dan 24 uur van tevoren) door Opdrachtgever afgezegde afspraken in rekening te brengen.
Artikel 7. Geheimhouding; persoonlijke gegevens
1.
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. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze vertrouwelijke informatie zal derhalve niet kenbaar worden gemaakt aan derden tenzij dit
noodzakelijk is op grond van een wettelijke plicht of dienstig is aan de behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden waarbij de noodzaak van de informatieverstrekking aan derden altijd zorgvuldig door
Partijen zullen worden afgewogen.
2.
Indien Opdrachtgever handelt in strijd met het in lid 1 van dit artikel bepaalde is Opdrachtgever aan JPD een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro)
per overtreding en voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd alle overige rechten van JPD. Indien de schade groter is dan het bedrag van de boete, kan JPD te harer keuze ook volledige
schadevergoeding vorderen.
Artikel 8. Intellectuele eigendom
1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt JPD zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2.
Alle door JPD verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door
hem zonder voorafgaande toestemming van JPD worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
JPD behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van
derden wordt gebracht.
Artikel 9. Ontbinding of opschorting van de overeenkomst
1.
JPD is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,
a.
indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b.
na het sluiten van de overeenkomst JPD ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
c.
indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende
is;
d.
indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van JPD kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2.
Voorts is JPD bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van JPD kan worden gevergd.
3.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van JPD op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien JPD de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit
de wet en overeenkomst.
4.
Indien JPD tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.
Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is JPD gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten die daardoor direct en/of indirect zijn ontstaan.
Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen
1.
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden
gemeld aan JPD. De klacht dient schriftelijk gemotiveerd te zijn.
2.
JPD zal de klacht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk in behandeling doen nemen en zal Opdrachtgever zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk van het resultaat van de behandeling van de klacht in kennis
doen stellen.
3.
Indien een klacht gegrond is, zal JPD de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de
Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
4.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal JPD slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
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Artikel 11. Honorarium
1.
Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2 en 5 t/m 9 van
dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 9 van dit artikel.
2.
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief btw.
3.
Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het
honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van JPD, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht,
tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4.
Eventuele kostenramingen en uurtarieven zijn exclusief btw.
5.
Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
6.
Indien JPD met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is JPD niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. JPD mag prijsstijgingen doorberekenen, indien JPD
kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan.
7.
Tevens is JPD gerechtigd voor de uitvoering noodzakelijke kosten in rekening te brengen, mits deze van tevoren zijn afgestemd met de Opdrachtgever.
8.
In het honorarium en het uurtarief zijn niet de reiskosten begrepen. Deze worden afzonderlijk en gespecificeerd aan de Opdrachtgever in rekening gebracht op het moment dat deze kosten verschuldigd
zijn.
9.
Bij een geschil omtrent de factuur geldt hetgeen ter zake daarvan in de administratie van JPD is opgenomen. Indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na dagtekening van de digitale factuur schriftelijk
heeft verzocht om uitreiking van een papieren versie, wordt geacht dat de Opdrachtgever hiermee heeft ingestemd.
Artikel 12. Betaling
1.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door JPD aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Deze termijn is een fatale termijn.
2.
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1%
per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt.
3.
JPD is gerechtigd om, alvorens tot verdere werkzaamheden over te gaan, een voorschotnota te sturen die per ommegaande dient te worden voldaan.
4.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van JPD en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens JPD onmiddellijk opeisbaar zijn.
5.
Bij niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt JPD zich het recht voor om het verlenen van adviezen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten.
6.
Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, zoals bedoeld in art. 13, in de
tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.
Opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling op te schorten of de factuur te verrekenen met welke andere vordering van Opdrachtgever op JPD dan ook.
8.
JPD is gerechtigd om een aan Opdrachtgever verschuldigd bedrag overeenkomstig de wettelijke bepalingen te verrekenen met een door haar opeisbare vordering op diezelfde Opdrachtgever.
Artikel 13. Buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten
1.
Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten of in rechte voor rekening van
Opdrachtgever.
2.
JPD hanteert voor de berekening van de buitenrechtelijke incassokosten in het geval de Opdrachtgever een consument is hetgeen beschreven is in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten waarbij de minimale vergoeding € 40 is.
3.
JPD hanteert voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten in het geval de Opdrachtgever geen consument is 15% van het verschuldigde met een minimum van € 125,-.
4.
Opdrachtgever is de door JPD gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd, daaronder begrepen alle daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand en de (geliquideerde) proceskosten.
Artikel 14. Aansprakelijkheid
Indien JPD contractueel en/of buitencontractueel aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1.
De aansprakelijkheid van JPD, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van JPD beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat
gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3.
In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste twee
maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van JPD of haar ondergeschikten.
5.
JPD is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het
niet deugdelijk presteren door JPD, uitgezonderd aansprakelijkheid veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van JPD.
6.
Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. JPD heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde
werkzaamheden.
7.
Voor zover in deze voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens JPD in verband met het verrichten van
werkzaamheden door JPD, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
Artikel 15. Overmacht aan de zijde van JPD
1.
Onder overmacht ("niet-toerekenbare niet-nakoming") wordt hier verstaan: elke niet aan de schuld, in subjectieve zin, aan JPD te wijten omstandigheid die maakt dat het voor JPD onmogelijk of praktisch te
bezwaarlijk is om haar verbintenis of een gedeelte daarvan na te komen of verder na te komen, ongeacht of deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds was te
voorzien. Onder overmacht wordt in voorgaande zin in ieder geval begrepen zonder daarmee limitatief te zijn: overlijden en ontstentenis van de eigenaar van JPD en zijn familieleden of haar werknemers,
oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, natuurgeweld, epidemieën, pandemieën, uitbraken van bacteriële infecties en ziektes zoals listeria, salmonella, vrijkomen van giftige
stoffen, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en eventuele
overmacht van toeleveranciers.
2.
In geval van overmacht als bedoeld in lid 1, is JPD bevoegd de nakoming van haar verbintenis of een gedeelte daarvan tijdens de overmacht op te schorten en kan Opdrachtgever als gevolg daarvan geen
nakoming, schadevergoeding of gehele of gedeeltelijke ontbinding vorderen doch zal deze wel de gebruikelijke facturen voor de overeengekomen diensten moeten blijven voldoen.
3.
Als de periode van overmacht en als gevolg daarvan de opschorting zoals hiervoor bedoeld, langer duurt dan 3 maanden, is JPD bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden waarbij JPD
niet gehouden is tot enige schadevergoeding, met dien verstande dat indien JPD haar verbintenis voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeft op een
evenredig deel van de prijs.
4.
JPD heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deze gebeurtenissen of omstandigheden intreden nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
Artikel 16. Overmacht en onvoorziene omstandigheden aan de zijde van Opdrachtgever
1.
In geval van overmacht als gedefinieerd in 15.1. dat ingeroepen wordt aan de zijde van Opdrachtgever, is Opdrachtgever in het geheel niet bevoegd om de overeenkomst op te schorten noch te ontbinden
indien nakoming praktisch te bezwaarlijk is. Opdrachtgever is alleen bevoegd om een beroep op overmacht ex 15.1. te doen indien de nakoming van de overeenkomst in absolute zin onmogelijk is
geworden. Onder de overeenkomst is daarvan alleen sprake indien het voor Opdrachtgever door een van buiten afkomende omstandigheid of gebeurtenis als genoemd in artikel 15.1. onmogelijk is
geworden om de afgesproken diensten af te nemen of om de betaling van de gebruikelijke facturen voor de afgesproken diensten uit te voeren. Alleen in die gevallen is Opdrachtgever gerechtigd om de
afname of betaling van de diensten op te schorten of de overeenkomst voor het niet uitvoerbare deel te ontbinden, doch niet eerder dan nadat er 3 maanden zijn verstreken ná het ontstaan van de
overmacht. Tot die tijd is Opdrachtgever gehouden om de diensten daar waar nog mogelijk af te nemen dan wel minimaal de diensten in die periode voor 100% door te betalen. Opdrachtgever dient altijd
een beroep op opschorting dan wel ontbinding schriftelijk per aangetekend schrijven te doen.
2.
Blijft betaling onterecht uit door Opdrachtgever, op grond van het vorige lid, dan schiet Opdrachtgever toerekenbaar tekort en is JPD gerechtigd om direct na het verstrijken van de fatale termijn (zie artikel
12) van de eerste onbetaalde factuur, en dus zonder enige ingebrekestelling:
a.
de eigen diensten op te schorten ex artikel 6:52 BW; en
b.
Rente en incassokosten te vorderen zoals bedoeld in artikel 12 en 13; of
c.
De overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen ex art. 6:265 BW.
3.
Ingeval Opdrachtgever een wijziging van de overeenkomst wenst, waaronder bijv. opschorting van de betaling of vermindering van de overeenkomst, op grond van onvoorziene omstandigheden ex 6:258
BW (door bijvoorbeeld een pandemie die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst nog niet te voorzien was), dan zal Opdrachtgever daartoe een rechterlijk verzoek moeten doen. JPD is pas bij
toekenning door een rechter van zo’n verzoek, verplicht daaraan mee te werken. Mocht een bevoegde rechter op verzoek van Opdrachtgever daadwerkelijk dat verzoek toestaan dan spreken Partijen nu
voor alsdan af dat de rechter dat alleen kan toewijzen onder de verplichting dat Opdrachtgever minimaal 50% van de Diensten zal blijven betalen voor de resterende duur van de overeenkomst. JPD neemt
dan de andere 50% voor haar rekening. Partijen mogen immers wel de gevolgen van een beroep op onvoorziene omstandigheden overeenkomen doch het beroep zelf mag niet contractueel worden
uitgesloten.
Artikel 17. Verwerking van persoonsgegevens
1.
In het kader van de opdracht is het noodzakelijk dat JPD persoonsgegevens van Opdrachtgever dan wel van haar medewerkers, zoals bijvoorbeeld naam, e-mailadressen, telefoonnummers, verwerkt. JPD is
niet gerechtigd om de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van de opdracht, voor het sturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven.
2.
Zowel JPD als de Opdrachtgever zijn in dit geval in principe altijd beiden verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ten aanzien van de door of namens
Opdrachtgever aan JPD verstrekte persoonsgegevens. Tenzij JPD wordt aangemerkt als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
3.
Op Opdrachtgever rust te allen tijde een zelfstandige verplichting tot naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving alsmede eventueel
toepasselijke contractuele of interne verplichtingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder begrepen het nemen van passende beveiligingsmaatregelen bij het verstrekken
van de persoonsgegevens aan JPD.
4.
Opdrachtgever garandeert jegens JPD dat zij bevoegd is tot verstrekking van de in het eerste lid bedoelde persoonsgegevens aan JPD en vrijwaart JPD van alle aanspraken van derden met betrekking tot die
persoonsgegevens, behoudens van datgeen waarvoor JPD zelf aansprakelijk is op grond van de wet.
5.
In de gevallen waarin de uitwisselende Partijen verwerkingsverantwoordelijken zijn, bestaat er geen wettelijke plicht in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming om nadere schriftelijke
afspraken te maken over de privacy van de betrokkenen ten aanzien waarvan de persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen Partijen. Ieder der Partijen draagt daarbij zijn eigen wettelijke
verantwoordelijkheden richting de betrokkenen. Wel is het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens.
6.
Voor zover in het kader van de werkzaamheden door JPD persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig
de Uitvoeringswet Algemene Verordening Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
7.
JPD verleent medewerking aan Opdrachtgever voor zover mogelijk en relevant wanneer een betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht
op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.
8.
JPD informeert Opdrachtgever zo spoedig mogelijk over het ontdekken van een datalek waarbij persoonsgegevens van Opdrachtgever zijn betrokken. JPD zal Opdrachtgever vervolgens op de hoogte
houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.
9.
JPD zal zoveel mogelijk beschikbare informatie verstrekken aan Opdrachtgever omtrent het datalek voor zover relevant voor Opdrachtgever.
10.
Communicatie aan betrokkenen over het datalek zal geschieden in overleg.
11.
Wanneer de opdracht tussen JPD en Opdrachtgever eindigt, zal JPD de persoonsgegevens die zij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de opdracht teruggeven aan de Opdrachtgever en/of vernietigen tenzij
een wettelijke bewaarplicht zich daartegen verzet.
12.
In het geval JPD bij de uitvoering van de werkzaamheden optreedt als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal er een separate verwerkersovereenkomst door JPD aan de
Opdrachtgever worden voorgelegd ter ondertekening welke voldoet aan de wettelijke vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Artikel 18. Geschillenbeslechting
De rechter in het arrondissement van JPD is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen tussen Partijen kennis te nemen. Niettemin heeft JPD het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens
de wet bevoegde rechter.
Artikel 19. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen JPD en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 20. Reparatieclausule
1.
Als enige bepaling uit deze voorwaarden of uit de onderliggende opdrachtovereenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk
voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze voorwaarden of de onderliggende
opdrachtovereenkomst.
2.
Als op enige bepaling in de opdrachtovereenkomst of op een gedeelte van de opdrachtovereenkomst rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de opdrachtovereenkomst
onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk
is, waarbij de intentie van Partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.
Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige opdracht.
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