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ALGEMENE VOORWAARDEN WENS.FINANCE 
 

 
INLEIDING 
 
DIT DOCUMENT BEVAT DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WENS.FINANCE B.V., 
STATUTAIR GEVESTIGD TE 2516BE, DEN HAAG AAN DE BINCKHORSTLAAN 36 – M520. 
 
1. Aanbiedingen overeenkomst 
1.1     Deze algemene voorwaarden zijn vanaf 8 december 2015 van toepassing op alle aanbiedingen, 

rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook aan 

klant levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 

uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

1.2     Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige 

bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. 

1.4 Leverancier kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van 

rechtshandelingen per e-mail. 

 
2. Prijs en betaling 
2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

2.2 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van klant, geldt dat leverancier gerechtigd is schriftelijk 

op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien klant niet 

akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is klant gerechtigd binnen dertig dagen na de 

kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. 

2.3 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop leverancier de vergoeding voor de overeengekomen 

prestaties aan klant in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door klant betaald volgens de op de 

factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal klant binnen 14 dagen na 

factuurdatum betalen. Klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling. 

2.4 Indien klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is klant, zonder dat enige aanmaning of 

ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien klant na 

aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen 

geven, in welk geval klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle 

gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in 

rechte vastgestelde kosten.  

2.4.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen 

gelden de subleden 1, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de 

leden 2-6 van dit artikel. 

2.4.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste 

honorarium is exclusief BTW, reis- en verblijfkosten 

2.4.3 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 wens.finance, 

geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is 

overeengekomen. 

2.4.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening 

worden gebracht. 

2.4.5 Indien wens.finance met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is wens.finance 

niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. wens.finance mag stijgingen in de lonen en 

prijzen doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht 

als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld. 

2.4.6 Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met 

onmiddellijke ingang op te zeggen. 
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3. Vertrouwelijke gegevens, overname personeel en privacy 

3.1     Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet, dient te weten 

of redelijkerwijs kon weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht 

openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts 

gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk 

beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.  

3.2 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan slechts 

na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die 

betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, 

direct of indirect, voor zich laten werken. Elk der partijen zal de betreffende toestemming in voorkomend geval 

niet onthouden indien de andere partij een passende schadeloosstelling heeft aangeboden. 

3.3     Klant vrijwaart leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of 

worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door klant wordt gehouden of waarvoor klant uit 

hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten 

grondslag liggen uitsluitend aan leverancier toerekenbaar zijn. 

 

4. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaakvorming en retentie 
4.1     Rechten worden in voorkomend geval aan klant steeds verleend of overgedragen onder de 

voorwaarde dat klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 

4.2 Leverancier kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, 

producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-) resultaten van de 

dienstverlening van leverancier onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat klant 

alle aan leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft. 

 

5. Risico 
5.1 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp 

van de overeenkomst zijn, gaat op klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht 

van klant of een hulppersoon van klant zijn gebracht. 

 

6. Rechten van intellectuele of industriële eigendom 
6.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 3. (Vertrouwelijke gegevens) van deze voorwaarden behoudt wens.finance 

zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 

6.2 Alle door wens.finance verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, 

software, werkwijzen, (model-) contracten en andere geestesproducten van wens.finance en dat in de ruimste 

zin des woords, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem, 

al dan niet door inschakeling van derden,  zonder voorafgaande toestemming van wens.finance worden 

verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. 

6.3 wens.finance 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. 

 

7. Medewerking door klant; telecommunicatie 
7.1     Klant zal leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en 

noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken 

van toegang tot zijn gebouwen. Indien klant in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering 

van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, 

ervaring, capaciteit en kwaliteit. 

7.2     Ingeval medewerkers van leverancier op locatie van klant werkzaamheden verrichten, draagt klant kosteloos 

zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- 

en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen 

en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. 
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Klant zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers 

van leverancier kenbaar maken. 

7.3 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, 

waaronder internet, is klant verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid 

ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van leverancier staan. Indien bij de 

uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten is leverancier 

gerechtigd klant toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Leverancier kan toegewezen toegangs- of 

identificatiecodes wijzigen. Klant behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts 

aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het 

gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt. 

 

8. Beëindiging overeenkomst 
8.1     Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere 

partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling 

waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de 

nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. 

8.2     Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is 

aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke 

opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient 

bij de opzegging een termijn van zes maanden in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging 

nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

8.3     Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk 

schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, 

indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de 

wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van 

ondernemingen. Leverancier is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen 

gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. 

Ingeval van faillissement van klant vervalt het recht tot gebruik van aan klant ter beschikking gestelde 

programmatuur van rechtswege. 

8.4     Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de 

overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting 

geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij klant bewijst dat leverancier ten aanzien van die prestaties in 

verzuim is. Bedragen die leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter 

uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van 

het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct 

opeisbaar. 

 

9. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 
9.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 

overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die 

overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met 

een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de 

vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade 

echter meer bedragen dan € 500.000 ((vijfhonderd duizend Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend 

verstaan:  

a. redelijke kosten die klant zou moeten maken om de prestatie van leverancier aan de overeenkomst te 

laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst 

door of op vordering van klant wordt ontbonden; 

b.  redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover 

de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; 

c.  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover klant aantoont dat 

deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden. 
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9.2 De aansprakelijkheid van leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële 

beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend 

Euro). 

9.3     Aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, 

verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant, 

verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door klant aan leverancier 

voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van 

door klant aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in 

artikel 9.1 en 9.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten. 

9.4     De in voorgaande leden van dit artikel 9 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de 

schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leverancier of diens leidinggevenden. 

9.5     De aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst 

ontstaat in alle gevallen slechts indien klant leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, 

waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en leverancier ook na die termijn 

toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo 

volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat leverancier in staat is 

adequaat te reageren. 

9.6     Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan leverancier zich ter uitvoering 

van de overeenkomst bedient. 

 

10. Overmacht 
10.1   Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg 

van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van leverancier, het niet 

naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door klant aan leverancier zijn 

voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik 

door klant aan leverancier is voorgeschreven.  

10.2   Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de 

overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst 

gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets 

verschuldigd zullen zijn. 
 

11. Toepasselijk recht en geschillen 
11.1    De overeenkomsten tussen leverancier en klant worden beheerst door Nederlands recht. 

Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. 

11.2    Geschillen welke tussen leverancier en klant mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen leverancier en 

klant gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, 

worden in beginsel beslecht door de rechtbank te Arnhem. 

 

12. Dienstverlening: definities en uitvoering 
12.1   Onder dienstverlening wordt verstaan diensten, zoals werving, assessment, selectie, advisering, consultancy, 

opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering, outplacement. 

12.2   Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend 

geval overeenkomstig de met klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van 

leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke 

overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met 

voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds 

slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. 

12.3   Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is leverancier gerechtigd de aanvang 

van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat klant de resultaten van de daaraan voorafgaande 

fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

12.4   Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is leverancier gehouden bij de uitvoering van de 

dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van klant op te volgen. Leverancier is niet 
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verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen 

of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden 

worden vergoed conform artikel 13. 

12.5   Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde 

persoon, is leverancier steeds gerechtigd na overleg met klant deze persoon te vervangen door een of meer 

andere personen met dezelfde kwalificaties. 

12.6   Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben 

op door leverancier verleende diensten eens per 14 dagen achteraf verschuldigd. 

 

 
13. Wijziging en meerwerk 
13.1   Indien leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van klant werkzaamheden of andere prestaties 

heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze 

werkzaamheden of prestaties door klant worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier. 

13.2   Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 13.1 het overeengekomen of 

verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van klant en 

leverancier, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag 

naar) meerwerk voordoet, is voor klant nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. 

13.3   Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal leverancier klant desgevraagd tevoren 

schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties. 

 

 

14. Opleidingen, cursussen en trainingen 
14.1   Voor zover de dienstverlening van leverancier bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, 

kan leverancier steeds vóór de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van 

een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training worden beheerst door de bij leverancier 

gebruikelijke regels. 

14.2   Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van leverancier aanleiding geeft, is leverancier 

gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of 

trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. 
 
 

DEPONERING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN 
wens.finance deponeert deze algemene voorwaarden,  

welke tevens gelden als leveringsvoorwaarden, bij het handelsregister. 

Belangrijke wijzigingen van deze voorwaarden worden met de klant gecommuniceerd. 

. 


