
 

 

 

Algemene voorwaarden praktijk Zetetica 

 

Artikel 1  Algemeen 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan 
praktijk Zetetica. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de 
opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 

1.2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden gelden alleen indien deze 
schriftelijk tussen praktijk Zetetica en de opdrachtgever zijn 
overeengekomen. 
 

1.3. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig 
zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze 
algemene voorwaarden volledig van toepassing 

Artikel 2  De opdracht 

2.1.  Opdrachten aan praktijk Zetetica leiden tot inspanningsverplichtingen, niet 
tot resultaatverplichtingen. Praktijk Zetetica draagt zorg voor de uitvoering 
van de opdracht conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid 
en kwaliteit. 

2.2.   Met praktijk Zetetica overeengekomen termijnen binnen de looptijd van 
een verstrekte opdracht zijn als richttermijn te beschouwen en gelden niet 
als fatale termijn. 



2.3.   Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is 
om de te verrichten diensten te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in 
onderling overleg de opdracht aanpassen. 

Artikel 3  Honorarium en betaling 

3.1.  De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW. 

3.2. De prijzen voor de diensten die op de website staan of anderszins kenbaar 
zijn gemaakt, kunnen door praktijk Zetetica ten alle tijden gewijzigd 
worden. Voor lopende opdrachten geldt de prijs die op het moment van tot 
stand komen van de opdracht aan de opdrachtgever middels de website of 
anderszins kenbaar was. 

3.3. Betaling van declaraties van praktijk Zetetica dient, zonder opschorting of 
verrekening te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. 

3.4. Reis- en verblijfkosten van praktijk Zetetica zijn voor rekening van 
opdrachtgever. 

3.5. Bij niet of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de vervaldag van 
de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog 
openstaande bedragen een rente verschuldigd van 3% per maand. Voorts 
komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te 
komen voor rekening van de opdrachtgever. 

Artikel 4  Aansprakelijkheid 

4.1. Praktijk Zetetica is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk 
voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of 
onrechtmatigheid van de inhoud van de door Praktijk Zetetica verrichtte 
dienst(en). 

4.2. Praktijk Zetetica is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik 
van de verrichtte dienst(en). 

4.3. Praktijk Zetetica voert de verstrekte opdracht uitsluitend uit voor de 
opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte dienst(en) 
voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen. 

4.4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de 
door hem aan Praktijk Zetetica verstrekte informatie. 

4.5. Indien Praktijk Zetetica desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is 
haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het 
gedeelte van) de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. 

4.6. Alle aanspraken, te weten vorderingsrechten en andere bevoegdheden, 
jegens Praktijk Zetetica uit welken hoofde dan ook, in verband met door 
Praktijk Zetetica verrichtte diensten, vervallen in ieder geval één jaar na 



het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs 
bekend kon zijn met het bestaan van deze aanspraken. 

Artikel 5  Vrijwaring 

5.1. De opdrachtgever vrijwaart Praktijk Zetetica tegen aanspraken van derden 
met betrekking tot door Praktijk Zetetica voor de opdrachtgever verrichte 
diensten. 

Artikel 6  Inschakeling derden 

6.1. Praktijk Zetetica zal bij de inschakeling van derden vooraf overleg plegen 
met de opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige 
zorgvuldigheid betrachten. 

6.2. Praktijk Zetetica is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze 
derden. 

Artikel 7  Overmacht 

7.1. Praktijk Zetetica is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, 
indien als gevolg van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk 
is. 

7.2. Onder overmacht wordt mede verstaan alle buiten komende oorzaken 
waarop Praktijk Zetetica geen invloed heeft of rederlijkerwijs kan hebben. 

Artikel 8  Opschorting en ontbinding 

8.1. Praktijk Zetetica is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te 
schorten of de opdracht te ontbinden, indien:      

- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst van de opdracht          
niet of niet volledig nakomt; 

- Opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat 
van faillissement verkeert; 

- Na het verstrekken van de opdracht Praktijk Zetetica ter kennis gekomen 
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de 
verplichtingen niet of niet geheel zal nakomen; 

- Opdrachtgever bij het aangaan van de opdracht verzocht is zekerheid te 
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen en deze zekerheid 
uitblijft of onvoldoende is. 

8.2. Indien de opdracht wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Praktijk 
Zetetica op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Praktijk 
Zetetica de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar 
aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

 



 

8.3. Opzegging of ontbinding van de opdracht ontslaat de opdrachtgever 
nadrukkelijk niet van aansprakelijkheid en intellectuele eigendom. 

Artikel 9  Diversen 

9.1. Praktijk Zetetica behoudt zich het recht voor een opdracht, onder opgave 
van redenen, niet in behandeling te nemen. 

9.2. Praktijk Zetetica is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij 
van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig 
wettelijk voorschrift tot mededeling verplicht. 

9.3. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Praktijk Zetetica is 
het Nederlands recht van toepassing. 

9.4. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel te Den Haag onder KvK-nummer 51690527. Van toepassing is 
steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold bij het 
tot stand komen van de opdracht. 

                                                      

  

 

 


