
Algemene voorwaarden Scriptel Advisering 

Artikel 1: Begripsomschrijving 

In overeenkomsten die wij afsluiten wordt verstaan onder: 

a.   Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Scriptel Advisering, opdracht heeft gegeven tot het verrichten van 

werkzaamheden; 

b.   Opdracht: de werkzaamheden welke door Scriptel Advisering in het kader van deze overeenkomst zullen worden 

uitgevoerd en zijn beschreven in de offerte; 

  
Artikel 2: Algemeen 

Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is 

overeengekomen dat deze met uitsluiting van de bepalingen in deze overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. 

  

Artikel 3: Aanvullende offertes, aanbiedingen 

1.   Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide aanvullende prijsopgave, begroting, voorcalculatie of 

soortgelijke mededeling verplicht Scriptel Advisering niet tot het sluiten van een aanvullende overeenkomst met de 

opdrachtgever; 

2.   Aanvullende aanbiedingen van Scriptel Advisering zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden 

aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. 
  

Artikel 4: Grondslag overeenkomst 

De werkzaamheden alsmede de opzet daarvan welke in het kader van de opdracht zullen worden uitgevoerd, zijn gebaseerd op 

de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle 

essentiële informatie voor de opzet en uitvoering de werkzaamheden heeft verstrekt. Scriptel Advisering zal de door haar te 

verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 

  

Artikel 5: Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever 

1.   Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de 
opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Scriptel Advisering voor de uitvoering van de opdracht nodig heeft; 

2.   Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie en haar eventuele leveranciers van 

de opdrachtgever, die direct en/of indirect bij de werkzaamheden van Scriptel Advisering betrokken (zullen) zijn; 

3.   Als Scriptel Advisering daarom verzoekt, in het kader van een adequate opdrachtuitvoering, verschaft de opdrachtgever op 

zijn locatie Scriptel Advisering kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en desgewenst, een fax- en/of 

datanetaansluiting; 

4.   De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de krachtens de overeenkomst 

door Scriptel Advisering te verrichten werkzaamheden. De opdrachtgever zal zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim 

zijn, indien hij in gebreke blijft aan het gestelde in de vorige volzin te voldoen. 

  
Artikel 6: Annulering 

1.   De overeenkomst kan worden geannuleerd indien na herhaling blijkt dat de opdrachtgever niet tevreden is over het 

functioneren van Scriptel Advisering en dit tevens schriftelijk is medegedeeld. 

2.   Als de opdrachtgever 2 kalenderweken voor aanvang van de opdracht deze annuleert, brengt Scriptel Advisering 50% van 

het overeengekomen bedrag in rekening. Bij annulering tot 1 kalenderweek voor aanvang, brengt Scriptel Advisering 75% 

in rekening en bij annulering minder dan 1 week voor aanvang van de opdracht brengt Scriptel Advisering het volledige 

bedrag in rekening bij de opdrachtgever. 

  

Artikel 7: Tarief 
1.   Alle tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere 

door de overheid opgelegde heffingen; 

2.   Het tarief dat Scriptel Advisering voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de 

prestatie conform de overeengekomen specificaties; 

3.   Bij opdrachten op uurtarief hanteert Scriptel Advisering een minimum starttarief van een half uur; 

4.   Reis- en verblijfskosten zijn niet inbegrepen in het uurtarief. Reiskosten betreffen minimaal € 0,45 per kilometer. Eventuele 

extra bureau- en secretariaatskosten bij uitvoering van de opdracht op het kantoor van Scriptel Advisering wordt tegen 

kostprijs afgerekend. Reisuren en verblijfsuren buiten Nederland worden tegen de vigerende vergoedingen per uur 

afgerekend. 

  
Artikel 8: Tarieven en kosten van de opdracht 

In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven. 

  

Artikel 9: Tariefswijzigingen 

1.   Scriptel Advisering is gerechtigd het overeengekomen tarief en reiskosten te verhogen per 1 januari en 1 juli van elk jaar 

wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de 

kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van 

lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten invoering van 

nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het 
algemeen, omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn; 

2.   Indien voor een project een vast aangenomen som geldt, vervalt het gestelde in lid 1, tenzij Scriptel Advisering met de 

opdrachtgever hierover aparte afspraken heeft gemaakt; 

3.   Scriptel Advisering is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien 

de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk prestatie aanbrengt. Scriptel Advisering zal binnen de grenzen van het 

redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk 

van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt. 

  

Artikel 10: Betalingstermijn 

1.   Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde 
bedragen te betalen door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, uiterlijk 10 dagen na 

factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij betaling geldt de dag van 

creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling. Bij uitblijven van betaling op de 21e dag na 

factuurdatum als evenbedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Scriptel Advisering is 

vereist; 



2.   De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van 

Scriptel Advisering zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Scriptel Advisering te 

betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende 

rente en kosten behoorlijk gedekt zijn en dat Scriptel Advisering daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een 

eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Scriptel Advisering tot een voldoende zekerheid 

aangevuld dienen te worden; 

3.   De opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op Scriptel Advisering in mindering te brengen op het door 

de opdrachtgever verschuldigde; 

4.   Bij aanmaning van de vordering behoudt Scriptel Advisering zich het recht voor de vordering uit handen te geven aan een 
incassobureau naar eigen keuze. 

  

Artikel 11: In gebreke blijven of onvermogen opdrachtgever 

1.   Scriptel Advisering is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever 11 dagen na overschrijding 

van de betalingstermijn nog steeds in verzuim is, onverminderd haar recht op volledige betaling en schadevergoeding 

welke is ontstaan als gevolg van het verzuim, totdat de opdrachtgever zijn verplichtingen is nagekomen, daaronder 

begrepen de verplichtingen uit artikel 5 en 10; 

2.   Indien de opdrachtgever ondanks sommatie in gebreke blijft het verzuim te zuiveren, is Scriptel Advisering gerechtigd de 

overeenkomst te beëindigen of deze middels een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op 

volledige betaling en schadevergoeding; 
3.   Indien de opdrachtgever niet binnen 21 dagen na factuurdatum tot (algehele) betaling overgaat is hij in verzuim zonder dat 

daarvoor ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Scriptel Advisering het recht de nakoming van al onze verbintenissen 

jegens de opdrachtgever op te schorten, onverminderd alle andere rechten uit het algemene recht voortvloeiend. Scriptel 

Advisering  is te allen tijde gerechtigd de producten/diensten die zich onder de opdrachtgever (of derden) bevinden, maar 

Scriptel Advisering in eigendom toebehoren, onder zich te nemen, zodra zij in redelijkheid kan aannemen dat er reële kans 

bestaat dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die 

voor Scriptel Advisering voortvloeien uit het algemene recht: met name behoudt Scriptel Advisering zich het recht voor de 

opdrachtgever, na het onder zich nemen van de producten en/of diensten, tot schadevergoeding aan te spreken; 

5.   Is de opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan Scriptel Advisering , zonder dat een nadere 
aanmaning nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, rente gelijk aan de op dat moment 

geldende wettelijke rente ex-artikel 6:119 B.W., welke onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Voorts is 

de opdrachtgever gehouden aan Scriptel Advisering de buitengerechtelijke kosten te voldoen die verband houden met de 

incassering van haar vorderingen; onverminderd het recht om verdere redelijke kosten ex-artikel 6:96 lid 2 sub c B.W. in 

rekening te mogen brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bij het uit handen geven van de vordering belopen 20% 

van het ter incasso gegeven bedrag, zulks zonder een maximum en met een minimum van € 250. 

6.   Uit het enkele feit, dat Scriptel Advisering zich verzekert van de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de 

hoogte van, en de gehoudenheid van de opdrachtgever tot, vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten; 

7.   Ingeval in het kader van incassomaatregelen het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd, zijn eveneens de 

in het desbetreffende arrondissement gebruikelijke kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd; 
8.   Betalingen strekken eerst in mindering op de in lid 4 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en 

tenslotte in mindering op de hoofdsom en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente (artikel 6:44 B.W.); 

9.   Scriptel Advisering is gerechtigd de door de opdrachtgever aan haar ter beschikking gestelde materialen, producten en/of 

diensten, nodig voor het uitvoeren van de uit de overeenkomst voortvloeiende afspraken, onder haar te houden tot 

volledige betaling van onze factuur heeft plaatsgevonden. Voor eventuele schade welke wederpartij zou kunnen lijden door 

de vertraagde afgifte is Scriptel Advisering niet aansprakelijk; 

10. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, is Scriptel Advisering bevoegd de curator te sommeren 

om binnen acht dagen te verklaren of hij bereid is de werkzaamheden te doen voortzetten onder zodanige genoegzame 

zekerheidstelling als Scriptel Advisering verlangt. Indien de curator zich bereid verklaart de werkzaamheden te doen 
voortzetten, is hij verplicht bij die verklaring de verlangde zekerheid te stellen. Indien de curator niet bereid is de 

werkzaamheden te doen voortzetten, is Scriptel Advisering gerechtigd de werkzaamheden in onvoltooide staat te 

beëindigen; 

11.  ndien aan de opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend, is het bepaalde in het derde lid van dit artikel van 

overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor "de curator" wordt gelezen "de bewindvoerder". 

  

Artikel 12: Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering 

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Scriptel Advisering geschiedt 

in onderling overleg. De opdrachtgever zal een verzoek van Scriptel Advisering tot het inschakelen van derden niet weigeren, 

tenzij de opdrachtgever tegen de derden zwaarwegende en gemotiveerde bezwaren heeft. De opdrachtgever stelt Scriptel 
Advisering daaromtrent schriftelijk en met redenen omkleed in kennis. 

  

Artikel 13: Werkzame personen 

Scriptel Advisering kan in overleg met de opdrachtgever een wijziging aanbrengen met betrekking tot de ten behoeve van de 

opdrachtgever werkzame personen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is. De 

wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht 

ongunstig beïnvloeden. Een dergelijke wijziging kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Scriptel Advisering 

plaatsvinden. 

  
Artikel 14: Communicatie 

1.   Door opdrachtgever met ondergeschikten of door Scriptel Advisering ingeschakelde derden gemaakte afspraken binden 

Scriptel Advisering niet, tenzij Scriptel Advisering deze afspraken uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt, danwel deze krachtens 

schriftelijke volmacht zijn aangegaan; 

2.   Alle kennisgevingen en communicatie over de overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden en worden geacht de andere 

partij te hebben bereikt op het moment dat deze per fax of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging zijn 

verzonden aan de in deze overeenkomst vermelde adressen van Scriptel Advisering en de opdrachtgever. 

  

Artikel 15: Plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, voltooiing 
1.   Tenzij anders is overeengekomen, geschieden de werkzaamheden ter plaatse waar de opdrachtgever zijn bedrijf uitoefent 

en waar nodig en mogelijk op het kantoor van Scriptel Advisering ; 

2.   Scriptel Advisering is niet gehouden de werkzaamheden in gedeelten uit te voeren; 

3.   De werkzaamheden worden geacht te zijn voltooid indien de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. De 

werkzaamheden worden in ieder geval geacht te zijn voltooid indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen na verzending 

van de eindafrekening door Scriptel Advisering deze uitdrukkelijk, schriftelijk en gemotiveerd heeft afgekeurd. De 

werkzaamheden worden in ieder geval geacht te zijn goedgekeurd indien de opdrachtgever gebruik maakt van de 



resultaten van de werkzaamheden, deze of anderszins in gebruik heeft genomen of aan derden ter beschikking heeft 

gesteld, één en ander in de ruimste zin des woords. 

  

Artikel 16: Inhoud en wijziging overeenkomst 

1.   De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds 

overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te 

breiden of te wijzigen; 

2.   Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Scriptel 

Advisering dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden; 
3.   Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal 

Scriptel Advisering de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien 

zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Het 

bepaalde van artikel 7 is overeenkomstig van toepassing; 

4.   De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst 

indien deze hun oorzaak vinden in door Scriptel Advisering niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of 

andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel 

overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax en soortgelijke 

transmissiemedia; 

5.   De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van de ten behoeve van de opdrachtgever werkzame personen 
worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Scriptel Advisering van of middels de 

opdrachtgever en/of derden verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Scriptel Advisering kan dan ook niet vooraf 

exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn; 

6.   Indien in afwijking van het gestelde voor de opdracht een tijdplanning is overeengekomen, zal de opdrachtgever na 

voltooiing van iedere afzonderlijke fase daaraan zijn schriftelijke goedkeuring verlenen binnen de daartoe door Scriptel 

Advisering gestelde termijn. Indien de opdrachtgever verzuimt tijdig zijn goedkeuring te verlenen is zij in verzuim en is het 

bepaalde in artikel 11 van toepassing; 

7.   In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een 

termijn van 10 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Scriptel Advisering hierover te berichten. Indien de 
opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. 

  

Artikel 17: Auteursrechten etc. 

1.   De opdrachtgever garandeert Scriptel Advisering , dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de 

verveelvoudiging of het openbaar maken van de van en/of middels de opdrachtgever ontvangen zaken, zoals informatiedra-

gers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen 

gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van 

het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De 

opdrachtgever vrijwaart Scriptel Advisering zowel in- als buiten rechte van alle aanspraken die derden krachtens 

evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken; 
2.   Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede 

twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Scriptel Advisering bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op 

te schorten tot het moment waarop in recht onherroepelijk komt vast te staan dat Scriptel Advisering door de nakoming 

van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Scriptel Advisering de opdracht alsnog binnen een 

redelijke termijn uitvoeren; 

3.   De opdrachtgever verkrijgt na levering door Scriptel Advisering het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door Scriptel 

Advisering in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de 

zin van lid 3 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de 

geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig 
productieproces. 

  

Artikel 18: Overmacht 

1.   Tekortkomingen van Scriptel Advisering in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, 

indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende 

opvattingen voor haar rekening komen; 

2.   Tekortkomingen van Scriptel Advisering in de nakoming van overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, 

overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door 

openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, 

uitvoerbeperkingen, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of 
regionale (overheids-)instanties, niet-levering van noodzakelijke materialen door derden, worden aangemerkt als niet aan 

Scriptel Advisering toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot 

schadevergoeding. Indien Scriptel Advisering de overeenkomst niet tijdig en/of niet naar behoren kan nakomen, heeft zij 

het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, danwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks 

ter keuze van Scriptel Advisering . 

  

Artikel 19: Aansprakelijkheid 

1.   De aansprakelijkheid van Scriptel Advisering uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig 

bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch ten 
hoogste het door de opdrachtgever aan Scriptel Advisering betaalde honorarium danwel door middel van de 

opdrachtbevestiging afgesproken honorarium; 

2.   Scriptel Advisering is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever de 

door Scriptel Advisering verrichte opdracht en/of adviezen danwel de werkzaamheden in zijn organisatie heeft geïntegreerd 

of anderszins geïmplementeerd, gebruik maakt van de resultaten van de werkzaamheden danwel de tijdens de werkzaam-

heden vervaardigde zaken in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk 

in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren; 

3.   Scriptel Advisering is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het 

bedrijf of het beroep van de opdrachtgever; 
4.   Indien Scriptel Advisering terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. 

deze overeenkomst niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar terzake 

volledig vrijwaren en Scriptel Advisering alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen; 

5.   Bij opdrachten waarmee werkzaamheden gemoeid zijn die een periode van twee maanden te boven gaan, wordt het in het 

eerste lid, laatste volzin van dit artikel bedoelde bedrag gelimiteerd tot het maximaal ontvangen honorarium over de laatste 

twee maanden, voor zover dit is uitbetaald; indien het maximum van twee maanden hoger is dan reeds is uitbetaald, geldt 

het lagere reeds uitbetaalde bedrag; 



6.   Aanspraken van de opdrachtgever met betrekking tot het bovenstaande dienen binnen een jaar na het ontdekken van de 

schade te zijn ingediend bij Scriptel Advisering , bij gebreke waarvan de opdrachtgever eventuele rechten op 

schadevergoeding reeds nu voor alsdan prijs geeft. 

  

Artikel 20: Vertrouwelijkheid 

Scriptel Advisering is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden 

gedurende en na afloop van de overeenkomst. Zij zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen 

ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Scriptel Advisering aan 

derden geen mededelingen doen over de aanpak van Scriptel Advisering , haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rappor-
tage ter beschikking stellen. 

  

Artikel 21: Personeel (werknemers) 

1.   Het is geen der partijen toegestaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en binnen een jaar na beëindiging van de 

opdracht personeel (werknemers) van de wederpartij in dienst te nemen of met dit personeel (deze werknemers) over 

indiensttreding te onderhandelen dan in overleg met de wederpartij; 

2.   Partijen zijn eveneens verplicht ten aanzien van hun werknemers daartoe gepaste maatregelen te nemen; 

3.   Bij overtreding van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel verbeurt de in overtreding zijnde partij ten gunste van de 

ander zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ad € 40.000,-- 

excl. BTW en € 5.000,-- excl. BTW voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht op aanvullende 
schadevergoeding. 

  

Artikel 22: Opschriften 

De opschriften en titels in deze overeenkomst zijn uitsluitend gemakshalve gegeven en hebben geen enkele invloed op de 

interpretatie en betekenis van deze overeenkomst. 

  

Artikel 23: Geschillen 

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Scriptel Advisering 

dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, zullen - voorzover de regels van relatieve competentie zulks toelaten 
- worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in Zwolle of Arnhem. 

  

Artikel 24: Toepasselijk recht 

Op offertes van Scriptel Advisering en alle door haar aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van 

toepassing. 

  

Artikel 25: Bijlagen 

Geen bijlagen zijn gehecht aan en tot onderdeel gemaakt van deze overeenkomst. 

 


