Algemene Voorwaarden Student voor Alles
Artikel 1 Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever:
De partij die aan Student voor Alles (Kvk: 6156 9313) een opdracht geeft. Onder de
Opdrachtgever wordt zowel de Consument als Bedrijf verstaan.
Opdrachtnemer:
Student voor Alles (Kvk: 6156 9313);
Opdracht:
De diensten die opdrachtnemer verricht in het kader van een overeenkomst van
opdracht, die gesloten is tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, zoals:
schilderwerk, tuinwerkzaamheden, verhuizingen, schoonmaakwerkzaamheden,
catering, klussen, PC-hulp, huiswerkbegeleiding, ordenen papierwerk, en soortgelijke
andere werkzaamheden bij particulieren in en rond de woning / bij bedrijven in en
rond het bedrijfspand, een en ander in de ruimste zin des woords.
Bedrijf:
De Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Consument:
De Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1
Louter en alleen deze algemene voorwaarden zijn, dus met uitsluiting van welke andere algemene
voorwaarden dan ook, integraal van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer
en opdrachtgever, behoudens voor zover van deze voorwaarden expliciet schriftelijk is afgeweken.
2.2
Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar
zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie
treden opdrachtnemer en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
2.3
Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet
dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht
zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.
Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
3.1
Elk aanbod van opdrachtnemer is vrijblijvend, en kan te allen tijde worden ingetrokken, zelfs
onverwijld na acceptatie ervan door opdrachtgever. Opdrachtnemer kan pas met de uitvoering van
een overeenkomst van opdracht aanvangen, nadat een schriftelijke en/of digitale opdrachtbevestiging
met inbegrip van de van toepassingverklaring der algemene voorwaarden van opdrachtnemer voor
akkoord is ondertekend of schriftelijk of digitaal is bevestigd door opdrachtgever en deze acceptatie
door opdrachtnemer is ontvangen. Indien partijen een voorschotbetaling zijn overeengekomen zal de
uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer bovendien pas plaatsvinden na ontvangst van
het overeengekomen voorschotbedrag.
3.2
Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen
van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te
begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving
bevat.
3.3
Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
3.4
De totstandkoming van een overeenkomst van opdracht kan eveneens blijken uit andere feiten en
omstandigheden, bijvoorbeeld uit het begonnen zijn met het verrichten van werkzaamheden door
opdrachtnemer voor opdrachtgever.
3.5
Tussentijdse veranderingen in de opdracht, voorgesteld door opdrachtgever, kunnen slechts dan door
opdrachtnemer worden aanvaard, indien daarover volledige overeenstemming is bereikt tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze volledige overeenstemming kan slechts blijken uit een door
beide partijen voor akkoord ondertekend geschrift, waarin ook de eventuele financiële gevolgen van
de wijziging zijn omschreven.
Artikel 4 Prijzen en tarieven
4.1
Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen en tarieven in
euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

4.2
4.3
4.4
4.5

Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen en tarieven in euro's
uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
De prijzen en tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden
vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van
opdrachtnemer.
Van alle bijkomende kosten zal opdrachtnemer tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de
Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de
Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 5 Contractsduur
5.1
De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
5.2
Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen waarbinnen de
opdracht wordt uitgevoerd, dan is dit nimmer als een fatale termijn te beschouwen voor
opdrachtnemer, tenzij die termijn uitdrukkelijk schriftelijk als een fatale termijn is bestempeld.
Artikel 6 Uitvoering van de opdracht
6.1
6.2

6.3

6.4

Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Toepassing van
de artikelen 7: 404, 7: 407 lid 2 en 7: 409 BW wordt bij dezen uitgesloten.
Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens, bescheiden en/of welke materialen dan ook, die
opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in
de door opdrachtnemer gewenste vorm en op de door opdrachtnemer gewenste wijze aan opdrachtnemer
ter beschikking te stellen.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van het aan
opdrachtnemer ter uitvoering van diens opdracht ter beschikking gestelde materiaal c.q. van de aan
opdrachtnemer verstrekte gegevens.

Indien de voorgaande gegevens en bescheiden niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft
Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die
worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 7 Geheimhouding
7.1

Indien opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar maakt dat opdrachtnemer geheimhouding
dient te betrachten over de opdracht jegens derden, is opdrachtnemer hiertoe verplicht, behoudens
ingeval het voor het goed vervullen van de opdracht naar het oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk is
te overleggen met derden, bijvoorbeeld met eventuele derden die de opdracht daadwerkelijk uitvoeren.

In dat geval is opdrachtnemer verplicht voorafgaand toestemming te vragen aan opdrachtgever.
7.2

Ingeval door opdrachtnemer derden zijn ingeschakeld ter uitvoering van (een deel van) de opdracht, zal
door opdrachtnemer aan dezen dezelfde geheimhoudingsverplichting worden opgelegd, als waaraan
opdrachtnemer zelf eventueel jegens opdrachtgever gebonden is.

Artikel 8 Beëindiging overeenkomst van opdracht
8.1
8.2
8.3

De overeenkomst van opdracht kan door beide partijen tussentijds worden beëindigd door opzegging met
inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opgezegd dient te worden tegen de eerste van een
maand.
Ingeval een overeenkomst van opdracht wordt beëindigd door opzegging, is opdrachtgever jegens
opdrachtnemer verplicht het tot het moment van opzegging verschuldigde honorarium binnen 14
werkdagen na factuurdatum aan opdrachtnemer te voldoen.
Ingeval van aan opdrachtgevers zijde ontstane liquidatie, en/of (aanvrage van) surséance van betaling of
faillissement, beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven,
schuldsanering, enigerlei omstandigheid waarin niet meer vrij over het vermogen kan worden beschikt,

of van welke soortgelijke omstandigheid dan ook, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst
van opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling
van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op de
opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

8.4

Ingeval opdrachtnemer gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zijn de vorderingen van
opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk na de ontbinding opeisbaar. In dat geval is
opdrachtnemer op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan.

Artikel 9 Annulering
9.1
De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst tot 24 uur voor aanvang kosteloos te annuleren.
9.2
In geval van annulering na 24 uur voor aanvang van de opdracht zullen de daadwerkelijk gemaakt
kosten en de reeds bestelde materialen aan de Opdrachtnemer in rekening worden gebracht.
9.3
In geval van overmacht is de Opdrachtgever is niet verplicht het volledige of een gedeelte van het
honorarium te voldoen.
Artikel 10 Betaling
10.1
Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen
bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.
10.2
Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
10.3
Betaling achteraf dient te geschieden binnen tien dagen na de factuurdatum, op een door
opdrachtnemer aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders
overeengekomen.
10.4
De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde
tegenvordering in mindering te brengen.
10.5
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
10.6
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling,
van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het
opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
10.7
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van opdrachtnemer
en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 11
Incassokosten
11.1
Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
Opdrachtgever.
11.2
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft opdrachtnemer, voor zover de
Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het
Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een
vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere
factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
11.3
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft opdrachtnemer, voor zover de
Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale
toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
(incasso)kosten.
11.4
Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft opdrachtnemer pas
recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat opdrachtnemer de
Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande
factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
11.5
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van
de Opdrachtgever.
Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1
Opdrachtnemer heeft door het aanvaarden van de overeenkomst van opdracht een
inspanningsverbintenis jegens opdrachtgever en geen resultaatsverbintenis, tenzij anders
overeengekomen.
12.2
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste
roekeloosheid of opzet van Opdrachtnemer.
12.3
OpdrachtNemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de
Opdrachtgever.
12.4
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade jegens opdrachtgever, indien deze schade
is ontstaan tengevolge van het verstrekken door opdrachtgever van onjuiste informatie en/of
ondeugdelijke materialen.

12.5
12.6

12.7

12.8

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan opdrachtgever, en
wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor de financiële gevolgen van eventuele dergelijke
aanspraken van derden.
Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van € 7500,- of tot het bedrag waarop de door Opdrachtnemer
aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Opdrachtnemer
overeenkomstig de verzekering draagt.
De Opdrachtgever dient de schade waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gehouden, zo
spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan
opdrachtnemer te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze
schade.
Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens opdrachtnemer vervalt binnen één jaar nadat de
Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had
kunnen zijn.

Artikel 13 Verbod overname personeel
Het is opdrachtgever verboden gedurende de periode waarin opdrachtnemer werkzaamheden voor
opdrachtgever verricht alsmede gedurende een periode van 12 maanden na afloop daarvan,
een of meer personeelsleden van opdrachtnemer in dienst te nemen dan wel anderszins gebruik te maken
van hun diensten op straffe van betaling aan opdrachtnemer van een vergoeding van € 5000,-, onverminderd
het recht van opdrachtnemer om nakoming te vorderen.
Artikel 14 Vervaltermijn en verjaring
14.1

14.2

Iedere aanspraak van opdrachtgever jegens opdrachtnemer vervalt door verloop van 1 jaar na de dag
waarop opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de schade veroorzakende feiten
waarop opdrachtgever zijn aanspraken jegens opdrachtnemer baseert.

Voor alle vorderingen jegens opdrachtnemer en de door opdrachtnemer (eventueel) ingeschakelde
derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 15 Selectie van uitzendkrachten
De uitzendkracht wordt door de uitzendonderneming gekozen enerzijds aan de hand van de bij de
uitzendonderneming bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare
uitzendkrachten en anderzijds aan de hand van de door de inlener aan de uitzendonderneming verstrekte
inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden.
Artikel 16
Wijziging algemene voorwaarden
16.1
Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
16.2
Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
16.3
De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de
hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
16.4
Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de
Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 17 Toepasselijk recht en forumkeuze
17.1
Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
17.2
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

