ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST SEVEN
Definities
Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van First Seven;
First Seven: First Seven, gevestigd te (6512 GE) Nijmegen aan de Willem Barentszstraat 47, onder KvK nummer
53957075;
Opdrachtgever: zowel de zakelijke, als particuliere wederpartij van First Seven;
Partijen: First Seven en Opdrachtgever
Overeenkomst: de Overeenkomst tussen First Seven en Opdrachtgever.
Toepasselijkheid
2.1
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overige aspecten van de
rechtsverhouding tussen First Seven en Opdrachtgever. First Seven verwerpt uitdrukkelijk iedere toepasselijkheid
van algemene voorwaarden van Opdrachtgever. Aanvullingen en/of afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden
zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2
Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de
overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen als dan in overleg
treden teneinde nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling(en)
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht
worden genomen.
Offertes
3.1
Alle door First Seven verstrekte offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn van algemene aard en
vrijblijvend, tenzij door First Seven uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2
Alle in offertes en prijsopgaven opgenomen bedragen zijn inclusief BTW, maar exclusief andere heffingen van
overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.3
First Seven heeft het recht haar aanbod c.q. offerte binnen vijf werkdagen na ontvangst van aanvaarding te
herroepen. Offertes zonder een expliciete termijn van aanvaarding zijn geldig gedurende dertig dagen na de
datum van de offerte, doch worden geheel vrijblijvend gedaan.
Duur en uitvoering Overeenkomst
4.1
De Overeenkomst tussen First Seven en Opdrachtgever komt tot stand zodra Opdrachtgever de door First Seven
uitgebrachte offerte alsmede de Algemene Voorwaarden ondertekend aan First Seven heeft geretourneerd en
First Seven ontvangst daarvan heeft bevestigd.
4.2
De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders
voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
4.3
De werkzaamheden van First Seven zijn oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te
garanderen. First Seven zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren.
4.4
Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit rechtvaardigt, heeft First Seven het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, waarbij artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitdrukkelijk
terzijde worden gesteld.
4.5
Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit
nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever First Seven derhalve schriftelijk
in gebreke te stellen. First Seven dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te
geven aan de Overeenkomst.
Overmacht
5.1
In geval van overmacht wordt de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort zolang als de overmachtstoestand
het First Seven onmogelijk maakt de Overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij gehouden is aan Opdrachtgever
enige schade te vergoeden.
5.2
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop First Seven
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor First Seven niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
5.3
Bij blijvende overmacht is First Seven gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat zij gehouden is aan
Opdrachtgever enige schade te vergoeden.
Verhindering/annulering
6.1
Indien bij verhindering de afspraak tenminste 48 uur vooraf per email of telefonisch wordt afgezegd, wordt de
voor Opdrachtgever gereserveerde tijd niet door First Seven in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 48 uur,
wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
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Honorarium en Betaling
7.1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst
verschuldigd het honorarium dat zal worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren c.q. dagen. Voorts
komen voor rekening van Opdrachtgever alle bijkomende kosten, zoals maar niet beperkt tot reis-, verblijf- en
materiaalkosten, kosten voor de huur van apparatuur en/of accommodatie. Het honorarium wordt berekend
volgens de gebruikelijke tarieven van First Seven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden
verricht. Alle door First Seven genoemde tarieven en prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is
aangegeven. First Seven is steeds gerechtigd van Opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een
voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
7.2
Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd. Betaling door Opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14
dagen na factuurdatum, op de wijze als is aangegeven op de door First Seven verstuurde factuur. Is
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 rechte voor rekening van Opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van de verschuldigde hoofdsom, inclusief rente,
met een minimum van € 300,00.
7.3
Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde
rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt
Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Geheimhouding
8.1
First Seven behandelt gegevens van Opdrachtgever, waarvan in het kader van de Overeenkomst kennis wordt
verkregen en waarvan duidelijk is dat deze tot vertrouwelijke informatie behoren,
als strikt vertrouwelijk, behoudens voor zover uit een wettelijke bepaling een verplichting
tot openbaarmaking voortvloeit of Opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming verleent
om die informatie openbaar te maken.
Opzegging en ontbinding
9.1
Partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk dan wel via een elektronisch bericht opzeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van 7 (zeven) dagen.
9.2
First Seven is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk, zonder nadere ingebrekestelling
en zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van:
a. het na het sluiten van de Overeenkomst aan First Seven ter kennis komen van omstandigheden die goede
grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet kan nakomen;
b. Faillissement, surseance van betaling of de schuldsanering (WNSP) van Opdrachtgever;
c. Beëindiging van de bedrijfsvoering van Opdrachtgever of een verandering in de zeggenschap binnen
Opdrachtgever als gevolg waarvan de overwegende zeggenschap in handen van een andere (rechts)persoon
komt.
9.3
Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet. Alle
openstaande bedragen blijven door Opdrachtgever verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct
opeisbaar. Dit betreft niet alleen bedragen die First Seven voor de ontbinding reeds heeft gefactureerd, maar ook
nog niet gefactureerde bedragen in verband met hetgeen First Seven reeds ter uitvoering van de Overeenkomst
heeft verricht of geleverd.
Aansprakelijkheid
10.1
First Seven aanvaardt slechts aansprakelijkheid van de door Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van
een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voor zover deze
aansprakelijkheid door de verzekeraar van First Seven wordt gedekt en tot het bedrag van de door de verzekeraar
gedane uitkering. Indien de verzekering om wat voor reden dan ook geen dekking biedt, dan is de
aansprakelijkheid van First Seven beperkt tot het bedrag dat First Seven ter zake de Overeenkomst in rekening
heeft gebracht.
10.2
First Seven is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of mogelijke aanspraken van de Belastingdienst
en/of het UWV tot inhouding en/of afdracht van loonbelasting en/of sociale premies (zowel het werkgevers- als
het werknemersdeel) inclusief de daarover eventueel verschuldigde rente, executie en invorderingskosten en
administratieve boetes, in verband met de op grond van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden.
10.3
First Seven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart
First Seven voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst
schade lijden.
10.4
Een eventuele aanspraak op schadevergoeding door Opdrachtgever dient, op straffe van verval, binnen één jaar
nadat de schade bekend is geworden of bekend had moeten zijn in rechte te zijn ingesteld.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1
Op de rechtsverhouding tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen
Partijen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

Paraaf akkoord: ……

