
Disclaimer 

 
Algemeen  

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina van www.DRIEPRO.nl en alle direct 

bijbehorende links en koppelingen. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze 

disclaimer. 

  

Privacyverklaring 

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over 

uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om 

bijvoorbeeld met u te corresponderen, een afspraak te maken dan wel een inschrijving te 

verwezenlijken. Wij streven er naar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke 

informatie via internet verzamelen. Deze website houdt het aantal bezoekers bij, waaronder de 

websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft. 

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. 

Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.  

  

Uitsluiting van aansprakelijkheid 

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie 

kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij 

spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten 

zijn. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat (een deel van) de inhoud van deze pagina 

onvolledig en/of onjuist is. 

  

DRIEPRO VOF aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier 

dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie 

op deze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor gekoppelde bestanden of webpagina’s van 

of naar deze website. Koppeling betekent geen bekrachtiging van deze bestanden en/ of 

webpagina’s. 

  

Beschikbaarheid 

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of 

kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk 

beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele 

gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.  

Wij behouden ons het recht om u de toegang tot, en het gebruik van, de webpagina geheel of 

gedeeltelijk te ontzeggen, zonder u daarvan op de hoogte te stellen. 

  

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten 

Het auteursrecht op deze website berust bij DRIEPRO vof of bij derden welke bij 

toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan DRIEPRO VOF. 

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande en 

uitdrukkelijke toestemming door DRIEPRO VOF. 

 

 

 



Voorwaarden 
 
A. ALGEMEEN 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Opdrachtnemer: Driepro VOF en/of Driepro Organisatie Advies BV , gevestigd te Wolvega, kantoorhoudende te Wolvega aan 
De Tuinen 18;  
2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten 
van werkzaamheden;  
3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeiend uit, dan wel direct verband 
houdend met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en 
in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging; 
4. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of 
gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemers vervaardigde zaken, 
waaronder stukken of gegevensdragers; 
5. Overeenkomst: elke schriftelijk, elektronische en mondelinge afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het 
verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de offerte of de 
opdrachtbevestiging.  
B. TOEPASSELIJKHEID  
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van 
zijn beroep worden aangegaan.  
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer zijn overeengekomen. 
3. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door opdrachtnemer 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
4. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd 

wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld 

worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd. 

C. AANBIEDINGEN 
1. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en zijn gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden onder normale 
omstandigheden en gedurende normale werkuren.  
2. Alle aanbiedingen vervallen tien dagen na verzending daarvan, tenzij anders is aangegeven.  
3. Alle door gebruiker genoemde prijzen in aanbiedingen of anderszins zijn  
 exclusief  BTW, tenzij anders is aangegeven. 
4. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen 
dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
5. De opdrachtbevestiging van de zijde van opdrachtnemer wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 
D. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST 
1. Telkens indien door de opdrachtgever een opdracht aan opdrachtnemer wordt gegeven en deze opdracht door 
opdrachtnemer wordt aanvaard, komt er een afzonderlijke overeenkomst tot stand. 
2. Elke overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende 
opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend. 
3. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht 
voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 
E. GEGEVENS OPDRACHTGEVER 
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft 
voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van de 
opdrachtnemer te stellen. 
2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan 
de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. 
3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde 
onder P, nadat de werkzaamheden ter uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn uitgevoerd, aan deze geretourneerd. 
F. UITVOERING OPDRACHT 
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. 
2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van 
opdrachtgever, te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten. Opdrachtnemer is gerechtigd de declaraties van derden afzonderlijk in rekening te brengen aan 
opdrachtgever. 
3. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van 
opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking had, worden deze 
werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht. 
4. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd gelden slechts 
bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare 
tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op. Opdrachtgever kan, bij 
overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke termijn stellen, waarbinnen opdrachtnemer de 
overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe, redelijke termijn levert wel 
een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever. 
5. Indien het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen 
of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
6. Indien en voor zover een wijziging of aanvulling financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal de opdrachtnemer de 
opdrachtgever tevoren inlichten. 
 
 
 



G. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT 
1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet, dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan, op hem legt tot 
openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de 
opdracht zijn betrokken, van alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en 
van de door verwerking daarvan verkregen resultaten. 
H. INTELLECTUELE EIGENDOM 
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke hij gebruikt, heeft gebruikt 
en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in 
juridische zin rechten kunnen bestaan of worden vastgelegd. 
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, 
systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van 
derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter 
inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer. 
I. OVERMACHT 
1.  Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van 
een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het 
computernetwerk, overheidsmaatregelen, storing in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van opdrachtnemer als bij 
derden en andere stagnatie in de normale gang van zaken in zijn onderneming, worden die verplichten opgeschort tot op het 
moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. 
2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. 
3. Indien opdrachtnemer bij het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen, is zij 
gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel uitvoerbare gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze 
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 
J. HONORARIUM EN PROVISIES 
1. Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn werkzaamheden 

op te schorten totdat opdrachtgever een door opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten 

werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt. 

2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden tenzij de 

opdrachtovereenkomst dit anders bepaald. 

3. Het honorarium van opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en/of kan worden 

berekend op basis van tarieven per door opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate door 

opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht. 

4. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief 

per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene 

werkzaamheden te boven gaan, hetgeen opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is. 

5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een 

wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij 

opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. 

6. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt, 

inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de 

werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht. 

7. Indien de overeenkomst door de opdrachtgever wordt beëindigd door een ander beleid, bezuinigingen, faillissement of 

andere redenen, die niet samenhangen met het functioneren van de opdrachtnemer, dan dient de opdrachtgever het 

verschuldigde c.q. veronderstelde/beoogde honorarium volledig te vergoeden aan opdrachtnemer. 

K. BETALING 
1. Facturen, herinneringen, aanmaningen etc. worden, middels elektronische toepassingen van opdrachtgever (bijvoorbeeld 

email), geaccepteerd op het moment dat de verzender/opdrachtnemer een ontvangstbevestiging heeft ontvangen. 

2. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen 

geval later dan 14 dagen na factuurdatum, in Euro valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van stortingen ten 

gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder 

enig recht op korting of schuldvergelijking. 

3. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft 

betaald, is hij van rechtswege in verzuim. De opdrachtnemer heeft, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is 

vereist, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde een verschuldigd rente van 1% per maand in 

rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is, tot aan de dag van 

algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van opdrachtnemer. 

4. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van 

opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten 

zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,-. 

 



5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding 

geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door 

opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, 

onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen 

opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 

7. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de 

kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de 

gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. 

L. RECLAME 
1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 10 dagen na de 

verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 10 dagen na de ontdekking 

van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer 

te worden kenbaar gemaakt. 

2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens voor zover 

opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht. 

3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening 

gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of 

gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds 

betaalde honorarium. 

4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame 

M. AANSPRAKELIJKHEID 
1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door niet, niet 

tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot een maximum van 

eenmaal het bedrag van het honorarium (exclusief omzetbelasting), tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van 

opzet of grove schuld. 

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor: 

- bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of 

informatie door opdrachtgever aan opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever; 

- bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer 

ingeschakelde hulppersonen (werknemers van opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een 

met opdrachtnemer verbonden organisatie; 

- bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie 

in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever. 

3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te 

maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product. 

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending 

per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden. 

5. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt 

of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op 

schadevergoeding vervalt. 

6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, 

bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en 

anderen die bij 

de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. 

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is 

doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat 

de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove 

schuld van opdrachtnemer.  

7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval opdrachtnemer op 

grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te 

verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke 

opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van opdrachtgever of derden heeft ontvangen. 

N. MARKETING  
Opdrachtgever staat Opdrachtnemer toe om, na afronding van de geleverde Dienst gebruik te maken van de naam en/of het 
beeldmerk / logo van Opdrachtgever in haar externe online en offline communicatie. 



O. OPZEGGING 
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging 

beëindigen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder J, tweede lid van toepassing. 

2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.  

3. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd 

mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het 

belang van opdrachtgever eisen. 

P. ONTBINDING 
1. Opdrachtnemer behoudt zich het  recht voor in geval van overmacht dan wel andere onvoorziene omstandigheden, waardoor 
de uitvoering van de overeenkomst wordt belemmerd, deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor 
gerechtelijke tussenkomst nodig is en zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. 
2. De opdrachtgever is zonder ingebrekestelling in verzuim, zodra hij enige verplichting die hij uit hoofde van de overeenkomst 
met opdrachtnemer heeft niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.  
Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is gesteld, heeft opdrachtnemer alsdan, alsmede ingeval van faillissement, 
surseance van betaling, beslaglegging, stillegging, liquidatie of geheel of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de 
opdrachtgever, het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk nakoming te vorderen, alsmede in beide gevallen een 
volledige schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen. 
Q. OPSCHORTINGSRECHT 
1. Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van 
bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever 
volledig zijn voldaan. 
R. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 
1. Op alle overeenkomsten tussen  opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, 
is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden 
van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke 
instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft. 
3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van 

geschillenbeslechting. 

S. DEPONERING EN OPVRAGEN 
Deze voorwaarden zijn niet gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Noord Nederland en kunnen bij Driepro worden 
opgevraagd. 
 
Vastgesteld op 05 maart 2014 

 


