
Leverings- en betalingsvoorwaarden Bij Harry Businesspartner   

  

Artikel 1 – Toepasselijkheid   

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten afkomstig van Bij Harry 
Businesspartner. 

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn 
bevestigd door Bij Harry Businesspartner. 

3. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Bij 
Harry Businesspartner schriftelijk zijn aanvaard.   

  

Artikel 2 - Totstandkoming van de opdracht  

De overeenkomst tussen Bij Harry Businesspartner en de opdrachtgever komt tot stand door de 
ondertekening van de contracten door de opdrachtgever, of door ondertekening van de schriftelijke 
bevestiging door de opdrachtgever of door een bevestiging van de opdracht per e-mail.  

  

Artikel 3 - Verplichtingen van de opdrachtgever 

Opdrachtgever of contractant is gehouden alle gegevens en bescheiden die Bij Harry Businesspartner 
naar haar oordeel nodig heeft, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te 
stellen. Voorts is opdrachtgever of contractant gehouden alle medewerking te verlenen die benodigd 
is voor het juist uitvoeren van de overeengekomen zaken in het contract.   

  

Artikel 4 - Vertrouwelijkheid en Geheimhoudingsplicht  

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 meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de 
informatie. Partijen zullen de informatie en  gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan 
waarvoor zij zijn verstrekt.   

  

Artikel 5 - Beëindiging van de opdracht  

Beëindiging van de overeenkomst kan alleen geschieden volgens de in de in de overeenkomst 
gestelde artikelen over beëindiging.   

  

Artikel 6 - Betaling  

1. Bij Harry Businesspartner brengt de door de contractant verschuldigde vergoedingen in rekening 
door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven 
bankrekening binnen een termijn van 14 dagen, zonder opschorting of verrekening wegens een 
(veronderstelde) tekortkoming door Bij Harry Businesspartner.  



2. Indien de contractant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige 
ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Bij Harry Businesspartner steeds gerechtigd de 
wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Bij Harry 
Businesspartner gerechtigd de uitvoering van de gesloten overeenkomst onmiddellijk op te schorten.  
3. De contractant is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Bij Harry Businesspartner alle in 
redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder 
steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte 
kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen 
proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het 
door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,=.   

  

Artikel 7 - Auteursrecht  

1. Het auteursrecht op de door Bij Harry Businesspartner uitgegeven brochures en projectmateriaal 
berust bij Bij Harry Businesspartner, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van Bij Harry Businesspartner zullen door de opdrachtgever geen gegevens 
uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.  

2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de 
werkzaamheden van Bij Harry Businesspartner berust eveneens uitsluitend bij Bij Harry 
Businesspartner, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.   

Artikel 8 - Overmacht  

1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: feiten en of omstandigheden 
waaronder van Bij Harry Businesspartner niet gevergd kan worden dat hij het werk uitvoert.  

2. In geval van overmacht zal Bij Harry Businesspartner de opdrachtgever daarvan onverwijld in 
kennis stellen.  

3. Ingeval door overmacht van Bij Harry Businesspartner levering dan wel als naleving van het 
contract wordt vertraagd, zal de contractant het recht hebben de overeenkomst te annuleren of te 
beëindigen indien redelijkerwijs niet van Bij Harry Businesspartner gevergd kan worden dat de 
overeenkomst wordt gecontinueerd.   

  

Artikel 9 - Aansprakelijkheid  

1. Klachten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na beëindiging van overeenkomsten schriftelijk (e-
mailbericht) te worden ingediend.  

2. Bij Harry Businesspartner aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens contractant voor enige 
schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de 
verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.  

3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de 
schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.  

4. Bij Harry Businesspartner zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:  enige 
tekortkoming van de contractant bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het 



verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst, onjuiste en/of 
onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de contractant.  

5. Bij Harry Businesspartner is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen 
gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.  

6. Bij Harry Businesspartner zal niet aansprakelijk worden gesteld indien contractant de mogelijkheid 
heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan 
wel die van een derde aan te spreken.  

Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

1. Op iedere overeenkomst tussen Bij Harry Businesspartner en een contractant is Nederlands recht 
van toepassing. 

 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en 
die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de 
rechtbank te Assen.   

 

  

 

 

 

Bij Harry Businesspartner  Caro van Eyckweg 25, 9408 CX Assen, KvK 80117732. 

 

 

 


