
 

ALGEMENE VOORWAARDEN GUARD-UP 

 

Artikel 1: Definities 

1. Guard-Up, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78699045, wordt in deze 

algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.  

2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als 

opdrachtgever. 

3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen. 

4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen. 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, 

overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener. 

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is 

overeengekomen. 

3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen 

resultaatsverplichtingen. 

 

Artikel 3: Toepasselijk recht 

1. Op deze overeenkomst tussen dienstverlener en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht 

van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd. 

2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene 

voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen 

onverminderd van kracht. 

 

Artikel 4: Betaling 

1. Betalingen vinden plaats zoals omschreven in de opdrachtbevestiging. 

2. Betaalt opdrachtgever niet op tijd, dan is hij in gebreke. Hierop volgen aanmaningskosten. Blijft 

opdrachtgever in gebreke, dan is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat 

opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

3. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met 

betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. De incassokosten worden 

berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, 

dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen. 

 

 

 



 

Artikel 5: Aanbiedingen, offertes en prijs 

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt 

het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 

2. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit 

uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 

3. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de 

verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen. 

 

Artikel 6: Informatieverstrekking door opdrachtgever 

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar 

voor dienstverlener. 

2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben 

voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter 

beschikking te stellen. 

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan 

dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden 

afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. 

 

Artikel 7: Intrekking opdracht 

1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener 7 dagen voor de afgesproken 

termijn te beëindigen. 

2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en 

de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen. 

 

Artikel 8: Uitvoering van de overeenkomst 

1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen 

van goed vakmanschap uit. 

2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel 

afgesproken voorschot. 

 

Artikel 9: Contractduur opdracht 

1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, 

tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk 

anders zijn overeengekomen. 

2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde 

werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding 

van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.  

 

 



 

Artikel 10: Wijziging van de overeenkomst 

1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip 

van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever 

hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve 

consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover vooraf schriftelijk in. 

3. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in 

hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot 

gevolg heeft. 

4. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel kan dienstverlener geen meerkosten in 

rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem 

kunnen worden toegerekend. 

 

Artikel 11: Intellectueel eigendom 

1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele 

absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, 

etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, offertes, afbeeldingen geschriften, of andere informatie, etc. 

2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van 

dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere 

wijze worden gebruikt. 

3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter 

beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval 

verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever 

verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, 

een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling. 


