Algemene Voorwaarden Kracht Arbeidsadvies
Kracht Arbeidsadvies is ingeschreven bij De Kamer van Koophandel onder nummer 78630231, lid van
NVvA (Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen) en opgenomen in het SRA-register
(Stichting Register Arbeidsdeskundigen), registratienummer 4374.
Artikel 1. Algemene bepalingen
1.1. Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met deze
leveringsvoorwaarden.
1.2. Opdrachtgever voorziet Kracht Arbeidsadvies van de benodigde informatie om de
werkzaamheden uit te kunnen voeren. De advisering, begeleiding en rapportages vinden plaats op
basis van door de opdrachtgever en de betrokken medewerker aangeleverde informatie.
1.3. Opdrachtgevers van organisaties voorzien Kracht Arbeidsadvies met betrekking tot een gesprek
ruimte, het maken van afspraken, met de bij het onderzoek betrokken personen.
1.4. Kracht Arbeidsadvies is een onafhankelijke adviseur en werkt volgens de richtlijnen van de
N.V.v.A.
1.5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden of een situatie doet zich voor die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Artikel 2. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Kracht Arbeidsadvies
Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer;
Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een
overeengekomen dienstverlening.
Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
3.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen
opdrachtnemer en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Artikel 4. Offertes en overeenkomst
4.1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen,
tenzij anders aangegeven.
4.2. Indien opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt
het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het
aanbod is Kracht Arbeidsadvies gerechtigd het aanbod te wijzigingen.
4.3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4.4. Een overeenkomst komt pas tot stand indien opdrachtgever de aanvaarding van het aanbod
schriftelijk heeft bevestigd in de opdrachtbevestiging.
Artikel 5. Honorarium
5.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast
honorarium overeenkomen.
5.2. Beide tarieven zijn exclusief reiskosten.
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Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan opdrachtnemer worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op
te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven
aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat
opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.
Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
7.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig
en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
7.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties
heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover vooraf inlichten.
Artikel 8. Geheimhouding
8.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.
8.2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern
gerefereerd worden.
Artikel 9. Intellectueel eigendom
Opdrachtnemer behoudt 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.
Artikel 10. Opzegging
Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de overeenkomst
reeds een jaar of langer duurt of men is schriftelijk overeengekomen dat de overeenkomst langer
dan een jaar zal duren, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste drie maanden in acht te
nemen.
Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst
11.1. Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de
andere partij – buiten hetgeen in de overeenkomst is bepaald – gerechtigd de overeenkomst door
middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas
plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de
ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.
Tekortkomingen moeten nauwkeurig worden omschreven.
11.2. Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van
de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel
uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens opdrachtnemer nog niet is uitgevoerd.
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11.3. Bedragen die opdrachtnemer vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in
verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven
onverminderd door opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de
ontbinding direct opeisbaar.
11.4. Indien de opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting
voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is opdrachtnemer
gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, zonder daarvoor tot enige
schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn.
Artikel 12. Betaling
12.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer
aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
12.2. Heeft opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van opdrachtnemer dan geeft opdrachtgever
dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk te kennen door middel van motivatie.
Indien opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt opdrachtgever geacht de factuur
te hebben aanvaard.
12.2. Na verstrijken van 14 dagen na de vervaldatum is de opdrachtgever in verzuim; opdrachtnemer
is daarna bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan
verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke
incassokosten en van eventuele gerechtelijke kosten.
12.3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de
verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
Artikel 13. Incassokosten
13.1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van opdrachtgever.
13.2. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 14. Aansprakelijkheid
Indien en voor zover opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
14.1. Kracht Arbeidsadvies is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, voortkomend uit
de werkzaamheden en advisering van Kracht Arbeidsadvies groter dan het totale bedrag van de
opdracht. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht van de
opdrachtgever.
14.2. Kracht Arbeidsadvies is niet verantwoordelijk voor de door derden aangeleverde informatie.
14.3. De opdrachtgever is vrij om het advies van Kracht Arbeidsadvies op te volgen, gedeeltelijk op te
volgen dan wel niet op te volgen. Ook kan de opdrachtgever een deskundigen oordeel aanvragen bij
het UWV. Een afwijkend deskundigen oordeel geeft geen reden tot wijziging van de
overeengekomen afspraken tussen opdrachtgever en Kracht Arbeidsadvies.
14.4. Het overnemen, niet overnemen of het gedeeltelijk overnemen van het advies van Kracht
Arbeidsadvies ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting om de afgesproken prijs te betalen
voor het geleverde advies.
14.5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien
de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
14.6. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
15.7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin
van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer
toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade,
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voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door bedrijfsstagnatie.
14.8. Aansprakelijkheid is te allen tijde gelimiteerd tot het niveau van de maximaal verzekerde som
uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, met
inachtneming van de geldende voorwaarden van de desbetreffende polis
Artikel 15. Overmacht
15.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet
in staat is haar verplichtingen na te komen.
15.2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten
nakomen.
15.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode
waarin door overmacht nakoming van de verplichting door opdrachtnemer niet mogelijk is langer
duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in
dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
15.4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds
uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds
uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 176 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is de Nederlandse Wetgeving van
toepassing.
Artikel 17. Stolbepaling
17.1. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen
treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Opdrachtnemer zal de
gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden.
17.2. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of
worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand.
17.3. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is ieder moment op te vragen bij
opdrachtnemer of te downloaden van de website.
17.4. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast 27 augustus 2020.
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