
Algemene voorwaarden Beckers Interim-management 
 
Tot stand gekomen op 1 januari 2020. 
Beckers Interim-management, Villandry 84, 6523 NZ Nijmegen. KVK-nummer: 75140101 
 
Artikel 1 Definities 
 
In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis 
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
 
1.1.   Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden als hierna vermeld. 
1.2.   Beckers Interim-management: Beckers Interim-management, Villandry 84, 6523 NZ  

Nijmegen. KVK-nummer: 75140101 
1.3.   Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Beckers Interim-management voor    

of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht. 
1.4.   Opdracht: De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. 
1.5.   Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en  

opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. 
1.6.   Overeenkomst: Elke Overeenkomst gesloten tussen Beckers Interim-management en de  

Opdrachtgever. 
1.7.   Honorarium: De financiële vergoeding die voor de uitvoering van de opdracht met de  

opdrachtgever is overeengekomen. 
 
 
Artikel 2. Werkingssfeer 
 
2.1.   Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen  

Beckers Interim-management en de Opdrachtgever, tenzij dat deze Algemene Voorwaarden  
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgewezen. 

2.2.   Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met  
Beckers Interim-management voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden 
betrokken. 

2.3.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de 
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.4.  Indien is gebleken dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of 
vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In 
geval van deze situatie treden Beckers Interim-management en de Opdrachtgever in overleg 
met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen 
overeen te komen. 

2.5.  Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 
schriftelijk en uitdrukkelijk met Beckers Interim-management zijn overeengekomen. 

2.6.  Indien Beckers Interim-management niet steeds strike naleving van deze voorwaarden 
verlangt, betekent die niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Beckers 
Interim-management in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de 
stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

 
 
Artikel 3. Offertes 
 
3.1.  Offertes worden schriftelijk en/of digitaal gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit 

onmogelijk maken. 



3.2.  Alle offertes van Beckers Interim-management zijn geldig gedurende een periode van twee 
weken, tenzij in de offerte een andere termijn is opgenomen. De offerte vervalt wanneer 
deze termijn is verlopen. 

3.3.  Beckers Interim-management kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de 
Opdrachtgever, naar termijnen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk 
verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte, dan wel een 
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3.4.  Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte 
opgenomen aanbod dan is Beckers Interim-management daaraan niet gebonden. De 
Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 
Beckers Interim-management anders aangeeft. 

3.5.  Een samengestelde prijsopgave verplicht Beckers Interim-management niet tot het 
verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de 
opgegeven prijs. 

3.6.  Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen. 
 
 
Artikel 4 Overeenkomst 
 
4.1.  Totstandkoming Overeenkomst 

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de 
offerte van Beckers Interim-management. 

4.2.  Duur Overeenkomst 
De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de 
Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn 
overeengekomen. 

4.3.  Beëindiging Overeenkomst 
Beckers Interim-management en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds 
goedvinden de Overeenkomst beëindigen. 
4.3.1. Ingeval één van de partijen in staat van faillissement raakt, surseance van  betaling 

aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de 
Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen. 

4.3.2.  Zowel Beckers Interim-management als de Opdrachtgever kunnen de Overeenkomst 
te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, opzeggen. 

 
4.4.  Annulering Overeenkomst 
 De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst te annuleren. 
 4.4.1.  Ingeval van annulering zal Beckers Interim-management de reeds gemaakte kosten  

in rekening brengen. Hiervan zal Beckers Interim-management de Opdrachtgever 
een overzicht van verstrekken. 

4.4.2. Daarnaast heeft Beckers Interim-management in geval van annulering door de 
Opdrachtgever het recht om het honorarium van twee weken in rekening te 
brengen. 

4.4.3.  Ingeval van overmacht is de Opdrachtgever niet verplicht het volledige honorarium 
te voldoen. 

 
4.5.  Wijziging Overeenkomst 

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke 
uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Beckers 
Interim-management de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De 



partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de 
Overeenkomst. 

 
4.6. Uitvoering overeenkomst 
 4.6.1.  Beckers Interim-management voert de Overeenkomst uit naar beste kunnen en met in  
  achtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.  
  4.6.2.  Beckers Interim-management heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten  
   door een door Beckers Interim-management aan te wijzen derde.  
 
 
Artikel 5 Honorarium 
 
5.1.  Het Honorarium is in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, 

tenzij anders is aangegeven. 
5.2.  Het Honorarium is exclusief reis- en verblijfkosten, tenzij anders is aangegeven. 
5.3.  Van alle bijkomende kosten zal Beckers Interim-management tijdig voor het sluiten van de 

Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan 
deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend. 

5.4.  Bij verlenging van de Overeenkomst is Beckers Interim-management gerechtigd tot verhoging 
van het Honorarium en zal de Opdrachtgever hiervan tijdig in kennis stellen. 

 
 
Artikel 6 Uitvoeringstermijnen 
 
6.1. Als tussen Opdrachtgever en Beckers Interim-management een termijn/datum is afgesproken 

waarbinnen de Dienst dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om de 
noodzakelijke bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter 
beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Beckers Interim-management in overleg 
over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.  

6.2.  Termijnen waarbinnen de Dienst dient te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als een fatale 
termijn als dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Beckers Interim-
management (schriftelijk) overeengekomen is. 

  
 
Artikel 7 Betaling 
 
7.1.  Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Beckers Interim-management 

aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking kan plaats vinden 
middels een online betaalsysteem of een factuur. 

7.2.  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Beckers 
Interim-management aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders 
overeengekomen. 

7.3.  De Opdrachtgever is niet bevoegd om het verschuldigde bedrag wegens een door hem 
gestelde terugvordering in mindering te brengen. 

7.4.  Beckers Interim-management is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte 
werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren. Facturatie vindt maandelijks plaats. 

7.5.  Beckers Interim-management en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in 
termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien de betaling in 
termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de 
percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld. 

7.6.  Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 



7.7.  Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder 
ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in 
verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij 
de wettelijke rente hoger is. 

7.8.  Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn 
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte 
voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten 
verschuldigd. 

7.8. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Beckers 
Interim-management en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Beckers Interim-
management onmiddellijk opeisbaar. 
 
 
Artikel 8 Opzegging 
 
8.1.  Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet 

tijdig nakomt, heeft Beckers Interim-management het recht de nakoming van de 
daartegenover staande verplichting op te zeggen. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke 
nakoming is opzegging slechts toegestaan voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. 

8.2.  Voorts is Beckers Interim-management bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te 
schorten indien: 
- na het sluiten van de Overeenkomst Beckers Interim-management omstandigheden ter 

kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de 
verplichtingen niet zal nakomen; 

- de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te 
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze 
zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de 
Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst 
redelijkerwijze niet van Beckers Interim-management gevergd kan worden. 

8.3.  Beckers Interim-management behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.  
 
 
Artikel 9 Overmacht 
 
9.1.  Als partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen 

nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen 
opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen 
wijze na te komen. 

9.2.  Als de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, 
overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.  

9.3. Indien Beckers Interim-management bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk 
aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Beckers Interim-management 
gerechtigd de verrichte diensten afzonderlijk en tussentijds te facturen en dient de 
Opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.  

 
 
 
 
 



Artikel 10 Aansprakelijkheid 
 
10.1.  Beckers Interim-management is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat 

doordat Opdrachtgever aan Beckers Interim-management geen, onjuiste of onvolledige 
bescheiden heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd.  

10.2. Beckers Interim-management is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: 
gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of 
indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door 
Beckers Interim-management. 

10.3. De aansprakelijkheid van Beckers Interim-management is beperkt tot de vergoeding van de 
directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare 
tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid voor directe schade 
is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Beckers Interim-
management voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel 
door Beckers Interim-management uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Onder 
directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van 
de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Beckers 
Interim-management aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke 
kosten ter voorkoming of beperking van de schade.  

10.4. Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering - zoals bedoeld 
in lid 3 van dit artikel - overgaat, is de aansprakelijkheid van Beckers Interim-management 
beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte 
honorarium. Als de dienst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één 
jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op eenmaal het bedrag van het 
honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening 
is gebracht aan Opdrachtgever.  

10.5. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare 
tekortkoming.   

10.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover 
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Beckers Interim-management. 

10.7. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. Beckers Interim-
management heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of 
verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden. 

10.8. Opdrachtgever vrijwaart Beckers Interim-management voor vorderingen van derden wegens 
schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Beckers Interim-management geen, 
onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt. 

10.9. Opdrachtgever vrijwaart Beckers Interim-management voor aanspraken van derden (door 
Beckers Interim-management ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met 
de uitvoering van de dienst schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten 
van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie. 

 
 
Artikel 11 Vrijwaring 
 
12.1  De Opdrachtgever vrijwaart Beckers Interim-management voor eventuele aanspraken van 

derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de 
Opdrachtgever toerekenbaar is. 

12.2. Indien Beckers Interim-management uit dien hoofde door derden mocht worden 
aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Beckers Interim-management zowel buiten 
als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Beckers Interim-management 
en derden komen verder voor rekening en risico van Opdrachtgever. 



 
 
Artikel 12 Verjaringstermijn 
 
Voor alle vorderingen jegens Beckers Interim-management en de door Beckers Interim-management 
(eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een 
verjaringstermijn van één jaar. 
 
 
Artikel 13 Intellectuele eigendom 
 
13.1.  Beckers Interim-management behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem 

toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 
13.2.  Beckers Interim-management behoudt het recht de eventueel 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 14 Privacy 
 
14.1.  De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Beckers Interim-management verstrekt, 

zal Beckers Interim-management zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. 
14.2.  Beckers Interim-management handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 

2018 van kracht is. Beckers Interim-management zal op grond van de AVG een register van 
verwerkingsactiviteiten bijhouden. 

14.3.  De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van 
de doorgegeven persoonsgegevens. 

14.4.  Beckers Interim-management mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en 
alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van 
een klacht. 

14.5.  Beckers Interim-management mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en 
alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden. 

14.6.  Het is Beckers Interim-management niet toegestaan om de persoonsgegevens van de 
Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te 
maken. 

14.7.  Beckers Interim-management zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is. De 
Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen 
omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht 
te behandelen. 

14.8.  De Opdrachtgever gaat akkoord dat Beckers Interim-management de Opdrachtgever voor 
statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever 
niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken. 

 
 
Artikel 15 Wijziging Algemene Voorwaarden 
 
15.1.  Beckers Interim-management heeft het recht om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te 

wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. 
15.2.  Beckers Interim-management zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de 

wijzigingen. 



15.3.  De wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever 
op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn. 

15.4.  Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de 
Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden. 

 
 
Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen 
 
16.1.  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Beckers Interim-management partij is, is uitsluitend het 

Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in 
het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland 
heeft. 

16.2.  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
 
 
Artikel 17 Vindplaats 
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 75140101 


