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ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET VERRICHTEN VAN 
WERKZAAMHEDEN DOOR  TTE Consultants BV hierna te noemen TTE 
 
1 Algemeen 
1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van iedere door TTE uitgebrachte offerte en met haar tot stand gekomen 

overeenkomst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden, tenzij daarvan in onderlinge overeenstemming 
tussen TTE en haar wederpartij schriftelijk is afgeweken. Indien een of meer artikelen in deze algemene voorwaarden 
geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn c.q. vernietigd zouden worden, laat dit de toepasselijkheid van de overige 
voorwaarden onverlet. 

2 Offerte 
2.1 Een door TTE uitgebrachte offerte kan gedurende een maand na dagtekening door de wederpartij worden aanvaard 

tenzij in de offerte anders is aangegeven. 
3 Gegevens wederpartij 
3.1  Wederpartij is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke TTE overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het 

correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van 
TTE te stellen. 
TTE heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat wederpartij aan de in de vorige 
zin gemelde verplichting heeft voldaan. 

3.2 Indien en voorzover wederpartij zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, onverminderd het 
bepaalde in lid 1 tweede zin, aan deze geretourneerd. 

4 Algemene taakopvatting en geheimhouding 
4.1 TTE en haar wederpartij zijn ten opzichte van elkaar gebonden aan algemeen geldende regels en normen van eer en 

goede naam en zullen zich jegens elkaar onthouden van handelingen die het onderling vertrouwen schaden 
5 Uitvoering opdracht 
5.1 TTE bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. TTE zal zo mogelijk rekening houden met tijdig 

verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van wederpartij omtrent de uitvoering van de opdracht. 
5.2 TTE heeft het recht bepaalde werkzaamheden, na daartoe verkregen schriftelijke toestemming van wederpartij, te 

laten verrichten door een door TTE aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van TTE wenselijk is 
met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht. 

5.3 TTE voert de opdracht uit naar beste weten en kunnen, rekening houdend met de laatste stand van de techniek. TTE 
garandeert niet een door wederpartij met de opdracht beoogd resultaat, tenzij schriftelijk anders bepaald.  

5.4 Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van wederpartij welke niet vallen onder de 
werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende 
aantekeningen in de administratie van TTE het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht 
van wederpartij zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van wederpartij 
en TTE. 

5.5 Ingeval van wijziging van de opdracht door wederpartij leidend tot een vermindering van werkzaamheden zijdens 
TTE, zal wederpartij de dientengevolge door TTE geleden schade aan deze vergoeden. 

6 Overmacht 
6.1 indien TTE 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 - stagnatie in de geregelde gang 
van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat TTE alsnog in staat 
is deze op de overeengekomen wijze na te komen. 

6.2 Wederpartij 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.  

7 Prijsbepaling 
7.1 De prijs van de werkzaamheden is die welke in de opdrachtbevestiging als zodanig is vastgesteld of anderszins door 

partijen schriftelijk is vastgelegd. Zijn geen prijsafspraken gemaakt dan gelden de tarieven en normen van TTE. Op 
verzoek informeert TTE wederpartij omtrent deze tarieven en normen. Tenzij een vaste prijs is overeengekomen 
worden prijsverhogingen tot 3 maanden na ondertekening door wederpartij van de opdrachtbevestiging niet 
doorberekend. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting. 

7.2 TTE is bevoegd voorschotdeclaraties in te dienen. 
7.3 TTE heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op 

te schorten tot op het moment dat wederpartij een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te 
verrichten werkzaamheden heeft betaald aan TTE, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. 

7.4 De prijs van de werkzaamheden van TTE is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt 
berekend met  inachtneming van de gebruikelijke tarieven van TTE en is verschuldigd naar mate door TTE 
werkzaamheden ten behoeve van wederpartij zijn verricht. 

7.5 De prijs van TTE wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na 
volbrenging van de werkzaamheden aan wederpartij in rekening gebracht. 

8 Betaling 
8.1 Betaling van het factuurbedrag door wederpartij dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in 

Nederlandse valuta of daarvoor in de plaats getreden valuta, ten kantore van TTE of door middel van storting ten 
gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voorzover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, 
zonder enig recht op korting of schuldvergelijking. 

8.2 Indien wederpartij niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn 
heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft TTE, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht 
vanaf de vervaldag wederpartij rente berekend naar het percentage van de wettelijke rente vermeerderd met 2 in 
rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke 
TTE heeft.  

8.3 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor 
rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen 
bedrag. 
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8.4 Betalingen van wederpartij worden in mindering gebracht op kosten, renten en hoofdsom(men), zulks in de volgorde 
als hiervoor aangegeven. Het bepaalde in de vorige zin wordt aldus toegepast dat oude vorderingen (met kosten en 
renten) gaan voor nieuwe. 

8.5 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn wederpartijen, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de 
gezamenlijke wederpartijen zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. 

9 Tussentijdse opschorting en beëindiging van de overeenkomst 
 TTE en de wederpartij hebben het recht eenzijdig de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten of te 

beëindigen door een gemotiveerde aanzegging bij aangetekende brief of exploit. De wederpartij is in dat geval per de 
datum van opschorting of beëindiging, een zodanig gedeelte van de prijs verschuldigd als met de stand van de 
werkzaamheden overeenkomt. Indien de wederpartij gebruik maakt van de rechten uit dit artikel dan is de wederpartij 
per de datum van de opschorting of beëindiging tevens verschuldigd de gemaakte en nog te maken kosten alsmede 
de volledige schadevergoeding die verband houden met de werkzaamheden. 

9.1 Indien en voorzover TTE de overeenkomst door opzegging beëindigt is hij gehouden wederpartij gemotiveerd mede te 
delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het 
belang van de wederpartij eisen. TTE is bevoegd de overeenkomst op te zeggen ingeval van: 
- faillissement van TTE; 
- aanvrage tot surséance van betaling door TTE;  
- toerekenbare tekortkoming zijdens wederpartij; 
- het niet verkrijgen van toestemming als bedoeld onder 5.2.  

10  Eigendomsrechten 
10.1 De wederpartij verkrijgt eigendom van de door TTE krachtens de overeenkomst afgegeven zaken, echter met 

uitzondering van de intellectuele eigendomsrechten van TTE en onder de opschortende voorwaarde dat de 
wederpartij jegens TTE aan zijn verplichtingen krachtens deze overeenkomst heeft voldaan. 

11 Aansprakelijkheid TTE 
11.1 met uitsluiting van iedere verdergaande aansprakelijkheid en met inachtneming van de beperkingen zoals hieronder 

gesteld, is TTE een ondergeschikte van haar en een niet-ondergeschikte die in opdracht van TTE werkzaamheden 
verricht, tegenover de wederpartij slechts aansprakelijk voor de schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg 
van grove schuld c.q. opzet van TTE, de ondergeschikte en/of de niet ondergeschikte die in opdracht van TTE 
werkzaamheden verricht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot 50% van de prijs die TTE toekomt voor de uitvoering 
van de overeenkomst in verband waarmee de schade is ontstaan, met dien verstande dat voor overeenkomsten met 
een looptijd van meer dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt is tot 50% van dat gedeelte van het bedrag dat 
verschuldigd is voor de werkzaamheden gedurende de laatste zes maanden voorafgaand aan het ontstaan van de 
schade eveneens met een maximum. 

11.2 Indien de overeenkomst zowel het maken van een ontwerp als de uitvoering daarvan omvat, zal onder de prijs zoals 
hierboven bedoeld, ten aanzien van schade tengevolge van ontwerpfouten, worden verstaan maximaal dat gedeelte 
van de prijs dat betrekking heeft op het maken van het ontwerp. 

11.3 TTE heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van wederpartij ongedaan te maken. 
11.4 TTE is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden of gegevensdragers tijdens vervoer of 

tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens wederpartij, TTE of 
derden. 

11.5 Wederpartij vrijwaart TTE voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat wederpartij aan 
TTE onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij wederpartij aantoont dat de schade geen verband houdt 
met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van TTE. 

11.6  Iedere aansprakelijkheid van TTE vervalt na verloop van 1 jaar, te rekenen vanaf de dag waarop TTE haar 
werkzaamheden heeft voltooid. 

12 Opschortingsrecht 
12.1 TTE is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van 

bescheiden of andere zaken aan wederpartij of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op 
wederpartij volledig zijn voldaan. 

13 Toepasselijk recht 
13.1 Nederlands recht is van toepassing 
 
 
 


