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Leveringsvoorwaarden De Zaak Geregeld 

Artikel 1 Toepasselijkheid 
 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op 

iedere aanbieding, offerte en overeenkomst 
met betrekking tot het leveren van diensten 
door De Zaak Geregeld.  

1.2 Algemene voorwaarden van een 
opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij 
dit door beide partijen wordt overeengekomen 
en schriftelijk bevestigd. 

 
Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst 
 
2.1 Overeenkomsten tussen De Zaak Geregeld en 

de opdrachtgever komen schriftelijk tot stand 
door ondertekening van de opdracht door 
beide partijen. 

2.2 De in offertes, aanbiedingen en 
overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief 
BTW, reiskosten en materiaalkosten, tenzij 
anders aangegeven. 

 
Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst 
 
3.1 De opdracht wordt naar beste inzicht en 

vermogen uitgevoerd door De Zaak Geregeld.  
3.2 De Zaak Geregeld is gerechtigd om de 

opdracht of onderdelen daarvan uit te 
besteden aan derden. 

3.3 De keuze van de in te schakelen derden zal, 
waar mogelijk, geschieden in overleg met de 
opdrachtgever en met inachtneming van de 
nodige zorgvuldigheid. De Zaak Geregeld is 
niet aansprakelijk voor tekortkomingen van 
deze derden. 

 
Artikel 4 Duur en beëindiging van opdrachten 
 
4.1 Een overeenkomst kan na onderling overleg 

tussen opdrachtgever en De Zaak Geregeld 
op ieder gewenst moment worden beëindigd 
of verlengd. 

4.2 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in 
de nakoming van haar verplichtingen en, hier 
uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen 
zijnde, deze verplichting niet binnen een 
redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere 
partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen 
zonder dat de beëindigde partij de 
tekortkomende partij enige vergoeding 
verschuldigd is. De tot de beëindiging wel 
geleverde prestaties worden op de 
overeengekomen wijze betaald. 

4.3 De Zaak Geregeld heeft het recht om een 
opdracht te annuleren zonder opgave van 
redenen. De opdrachtgever heeft in dit geval 
recht op volledige terugbetaling ter zake de 
nog niet verrichte werkzaamheden van het 
aan De Zaak Geregeld betaalde bedrag voor 
de betreffende opdracht. 

 
Artikel 5 Overmacht 
 
5.1 Indien De Zaak Geregeld ten gevolge van 

ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval, 
ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare 
omstandigheid, onverhoopt niet beschikbaar 
is, stelt zij alles in het werk om een 
vervangende collega te vinden. Indien geen 
vervanging wordt gevonden heeft de 
opdrachtgever het recht om de afname van 
het desbetreffende onderdeel van de dienst 
kosteloos te annuleren.  

5.2 Bij annulering van genoemd onderdeel van de 
dienst op grond van dit artikel is De Zaak 
Geregeld niet gehouden om de vervolgschade 
te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor 
de opdrachtgever. 
 

Artikel 6 Facturering 
 
6.1 De Zaak Geregeld factureert in de 

kalendermaand volgend op de maand waarin 
de overeengekomen werkzaamheden door De 
Zaak Geregeld zijn verricht. Het 
factuurbedrag dient binnen 14 dagen na 
factuurdatum door de opdrachtgever te 
worden voldaan. 

6.2 Indien een declaratie niet binnen de 
betalingstermijn wordt voldaan zal De Zaak 
Geregeld, nadat de opdrachtgever daarvan 
op de hoogte is gesteld, zijn werkzaamheden 
ten behoeve van de opdrachtgever 
opschorten. De Zaak Geregeld is niet 
aansprakelijk voor schade die ontstaat als 
gevolg van deze opschorting van de 
werkzaamheden. 

 
Artikel 7 Aansprakelijkheid 
 
7.1 De Zaak Geregeld spant zich in om de 

opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit 
te voeren 

7.2 De Zaak Geregeld sluit elke aansprakelijkheid 
uit voor enigerlei schade van welke aard dan 
ook. 
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Artikel 8 Vertrouwelijkheid 
 
8.1 Alle informatie die door de opdrachtgever 

wordt verstrekt zal vertrouwelijk worden 
behandelend door De Zaak Geregeld en haar 
eventuele medewerkers. De informatie zal niet 
zonder overleg of zonder toestemming van de 
opdrachtgever aan derden worden verstrekt. 

 
Artikel 9 Non concurrentie 

 
9.1 Opdrachtgever verplicht zich om gedurende 

de duur van de overeenkomst alsmede 
gedurende een jaar na beëindiging van de 
overeenkomst, geen directe of indirecte 
contractuele relatie aan te gaan met door De 
Zaak Geregeld ingeschakelde derden. 

 
Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen 
 
10.1 De overeenkomst tussen de opdrachtgever en 

De Zaak Geregeld is onderworpen aan 
Nederlands recht. 

10.2 Alle geschillen verband houdend met de 
opdracht worden beslecht door de bevoegde 
rechter te Almelo. 
 


