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Artikel 1 - Algemeen/definities 
1. Algemene voorwaarden Guido Mertens Advies / Stad en Ontwikkeling, gevestigd Anna Bijnstraat 2, te Sittard, 
ingeschreven bij de KvK onder nummer 75349914 (hierna ook: “Guido Mertens Advies”).  
2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Opdrachtgever:  Partij die aan Guido Mertens Advies de opdracht verstrekt; 
b. Opdrachtnemer: Guido Mertens Advies i.c. de partij die de opdracht feitelijk heeft aanvaard; 
c. Overeenkomst: Overeenkomst tussen Guido Mertens Advies en opdrachtgever tot het leveren van 

diensten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn; 
d. Partijen:  Guido Mertens Advies en opdrachtgever gezamenlijk. 

 
Artikel 2 - Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en/of overeenkomsten met 
Guido Mertens Advies en aanvullende vervolgopdrachten die aan Guido Mertens Advies worden gegeven.   
 
Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst 
1. De overeenkomst komt tot stand op de dag dat de door beide partijen ondertekende offerte of 
opdrachtbevestiging door Guido Mertens Advies is ontvangen, danwel op het moment dat Guido Mertens Advies 
op verzoek van opdrachtgever gestart is met de uitvoering van de werkzaamheden voor opdrachtgever.  
2. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen partijen zijn 
overeengekomen.  
 
Artikel 4 - Uitvoering van de opdracht 
1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht. 
2. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen 
garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
3. Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk 
de opdracht door derden te laten uitvoeren, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden 
doorberekend. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met opdrachtgever. Guido Mertens 
Advies is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Guido 
Mertens Advies. 
4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
Artikel 5 - Medewerking door opdrachtgever 
1. De opdrachtgever draagt zorg voor de juistheid, volledigheid en het tijdig aanleveren van de informatie die door 
Guido Mertens Advies benodigd is om de verleende opdracht correct uit te kunnen voeren. 
2. Guido Mertens Advies is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de 
overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig nakomt.  
3. Indien Guido Mertens Advies overgaat tot opschorting of ontbinding zijn de vorderingen van Guido Mertens 
Advies direct opeisbaar.  
4. Indien ontbinding en opschorting aan de opdrachtgever is toe te rekenen, dan is deze verplicht eventuele 
directe en indirecte schade van Guido Mertens Advies aan hem te vergoeden.   
 
Artikel 6 - Honorarium 
1. De vergoeding is niet afhankelijk van de uitkomst van de opdracht.  
2. De vergoeding wordt in beginsel door Guido Mertens Advies als volgt gefactureerd: 

 10% van opdrachtbedrag bij aanvang opdracht; 
 Rest per maand of, zoveel eerder, na volbrenging van de werkzaamheden. 

 
Artikel 7 - Betaling 
1. Betalingen dienen, zonder verrekening, aftrek of korting, door opdrachtgever te geschieden binnen veertien 
dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. 
2. Alle betalingen dienen door opdrachtgever te worden overgemaakt op een door opdrachtnemer aan te wijzen 
rekening.  



 

 Guido Mertens Advies / Stad en 

3. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is opdrachtgever vanaf de vervaldag de 
wettelijke rente verschuldigd alsmede de in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke 
(incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens 
betalingsverplichtingen.  
 
Artikel 8 - Intellectuele eigendom en geheimhouding 
1. Op alle door Guido Mertens Advies verleende diensten en/of tot stand gebrachte adviezen, overeenkomsten, 
modellen, rapporten en andere documenten, berusten het auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten.  
2. Guido Mertens Advies geeft opdrachtgever toestemming deze documenten te gebruiken in het kader van haar 
normale bedrijfsvoering. Opdrachtgever zal deze documenten niet zonder voorafgaande toestemming van Guido 
Mertens Advies verveelvoudigen, openbaar maken of aan derden beschikbaar stellen.  
3. Op alle door opdrachtgever verstrekte documenten aan Guido Mertens Advies rusten het auteursrecht en 
mogelijk andere rechten van intellectuele eigendom bij opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Guido Mertens 
Advies van aanspraken – de redelijke kosten van verweer daaronder begrepen - van derden wegens vermeende 
inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van hen met betrekking tot deze documenten. 
4. Guido Mertens Advies zal de door opdrachtgever verstrekte documenten niet zonder voorafgaande 
toestemming van opdrachtgever verveelvoudigen, openbaar maken of aan derden beschikbaar stellen.  
5. Guido Mertens Advies en opdrachtgever zullen gedurende de looptijd en na beëindiging van de overeenkomst 
alle vertrouwelijke informatie over elkaar die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen, 
geheimhouden.  
 
Artikel 9 - Aansprakelijkheid 
1. Indien de uitvoering van een opdracht door Guido Mertens Advies leidt tot aansprakelijkheid, zal die 
aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake 
toepasselijke aansprakelijkheidverzekering van Guido Mertens Advies wordt uitbetaald, te vermeerderen met het 
bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval 
voor rekening van Guido Mertens Advies komt. Op verzoek wordt een kopie van de 
beroepsaansprakelijkheidspolis aan de opdrachtgever toegezonden. 
2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 9.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, 
is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen 
werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan 
door de opdrachtgever aan Guido Mertens Advies is betaald. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om 
Guido Mertens Advies voor dit beperkte bedrag aan te spreken. 
3. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de 
inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.  
 
Artikel 10 - Elektronische communicatie 
1. Opdrachtgever en Guido Mertens Advies zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade, ontstaat door het 
gebruik van elektronische communicatie, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove 
schuld. 
2. Opdrachtgever en Guido Mertens Advies dragen beiden zorg voor standaardvirusprotectie.  
 
Artikel 11 - Overig 
1. Op de rechtsverhoudingen tussen Guido Mertens Advies en opdrachtgever is het Nederlands recht van 
toepassing. 
2. Geschillen tussen partijen worden zoveel mogelijk door middel van goed onderling overleg opgelost.  
3. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen in eerste aanleg worden onderworpen aan het 
oordeel van de rechtbank.  
 
 

 


