Algemene Voorwaarden HandsonGrants
Opgemaakt: 6 mei 2012
Deze algemene voorwaarden zijn in het geheel geldig, tenzij op onderdelen schriftelijk anders is
overeengekomen.
Definities
HandsonGrants: de rechtspersoon bij opdrachten en aanbiedingen. De tekenbevoegdheid ligt bij één
persoon: Dr. ir. F.C.H.D. van den Beemt.
Opdrachtgever: elke rechtspersoon niet zijnde HandsonGrants die aan HandsonGrants een opdracht
verstrekt.
Opdracht: onder opdracht wordt ook verstaan een overeenkomst.
Overeenkomst: onder overeenkomst wordt tevens verstaan een opdracht.
Afspraak: een afspraak kan op zich een opdracht of overeenkomst zijn dan wel deel daarvan
uitmaken.
Artikel 1
De opdracht
1.1
HandsonGrants heeft het recht bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van de diensten
van derden.
1.2
HandsonGrants is gehouden zich volledig in te spannen en de overeenkomst naar beste weten en
kunnen en binnen redelijke tijd uit te voeren, waarbij zij zich rekenschap geeft van de aanwijzingen
van de opdrachtgever.
1.3
Bij wijziging van opdracht houdt HandsonGrants zich het recht voor, de datum van het volbrengen
van de opdracht te wijzigen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid. Door wijziging
vervalt in beginsel iedere in de opdrachtbevestiging overeengekomen uiterste termijn, tenzij de
wijziging van ondergeschikt belang is.
1.4
Bij een opdracht voor onbepaalde tijd geldt een wederzijdse opzegtermijn van 3 maanden. De
opzegging geschiedt door middel van een aangetekende brief aan de andere partij.
1.5
HandsonGrants heeft de bevoegdheid de opdracht te ontbinden of op te schorten indien de
opdrachtgever het HandsonGrants onmogelijk maakt de opdracht te volbrengen door niet, niet
behoorlijk of niet tijdig te voldoen aan enige verplichting die voortkomt uit de met HandsonGrants
gesloten overeenkomst en uit de in het verkeer geldende opvattingen.
1.6
In geval van onder curatele stelling, surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever
houdt HandsonGrants zich het recht voor de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden zonder
inachtneming van enige opzeggingstermijn.
1.7
Opdrachten aan HandsonGrants kunnen mondeling, per E-mail of schriftelijk gegeven worden.
HandsonGrants zal de opdracht binnen vijf werkdagen bevestigen per E-mail. Afhankelijk van de aard

van de opdracht en in ieder geval indien de wens daartoe is kenbaar gemaakt door de opdrachtgever
zal de afspraak eveneens schriftelijk per reguliere post worden bevestigd.
Artikel 2
Facturering
2.1
Reis- en verblijfkosten zijn niet inbegrepen in aangeboden prijzen en worden separaat in rekening
gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
2. 2
Het al dan niet in rekening brengen van BTW wordt steeds duidelijk vermeld in de opdracht. Indien
niets vermeld wordt over BTW wordt deze geacht alsnog in rekening te worden gebracht bij
facturering en wel voor 19% of indien door de Nederlandse overheid anders wordt vastgesteld.
2.3
De tussentijdse facturering bij duurovereenkomsten geschiedt maandelijks.
2. 4
Voor opdrachten op projectbasis (zonder no-cure-no pay) geschiedt de afrekening als volgt:
100 % van het vastgestelde bedrag, bij aflevering van de opdracht. In geval van een workshop is dat
na afloop van de workshop(s). In geval van adviezen bij onderzoeksaanvragen nadat de aanvraag
gereed is om te worden ingediend. In geval van advies bij weerwoord nadat het weerwoord gereed is
om te worden ingediend. In geval van advies bij interview na het interview.
2.5
Voor opdrachten op projectbasis (met een half-no-cure-no pay afspraak) geschiedt de afrekening als
volgt:
50 % bij aflevering van de opdracht zoals in punt 2.4.,
50 % van het vastgestelde bedrag bij succesvolle afsluiting van de opdracht.
2.6
Facturen dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Vanaf vijftig dagen na de
factuurdatum is een cumulatieve vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd aan
HandsonGrants.
2.7
Eventuele reclames dienen binnen vijftien werkdagen schriftelijk of per E-mail te zijn ingediend bij
HandsonGrants.
2.8
Bij niet tijdige betaling als bedoeld in artikel 2.6, zijn alle buitengerechtelijke kosten, waaronder
tevens wordt begrepen kosten voor derden als advocaten, deurwaarders en incassobureaus, voor
rekening van de opdrachtgever.
Artikel 3
Vertrouwelijkheid en geheimhouding
3.1
HandsonGrants zal de door de opdrachtgever aan HandsonGrants toevertrouwde gegevens en
documenten bewaren met de zorg van een goed bewaarder en deze niet openbaar maken aan
onbevoegden zonder toestemming van de opdrachtgever.
3.2
De opdrachtgever dient zelf zoveel mogelijk een duplicaat in bewaring te hebben, van zaken die
afgegeven zijn aan HandsonGrants. Dit voor het geval dat de zaken tijdens de bewaring door
HandsonGrants alsnog verloren gaan of wegens beschadiging onbruikbaar worden.

Artikel 4
Aansprakelijkheid
4.1
Tekortkomingen van HandsonGrants in de nakoming van de overeenkomst kunnen HandsonGrants
uitsluitend worden aangerekend, indien zij te wijten zijn aan haar schuld.
4.2
HandsonGrants is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het opvolgen van haar adviezen. De
adviezen zijn vrijblijvend en de opdrachtgever is verantwoordelijk voor het geheel of gedeeltelijk
overnemen van deze adviezen.
4.3
De aansprakelijkheid van HandsonGrants uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is
beperkt tot ten hoogste de in de opdracht overeengekomen vergoeding.
4.4
Indien de uitvoerend adviseur van HandsonGrants door ziekte of zwaarwegende persoonlijke
familieomstandigheden of onvoorzien onheil zodanig wordt verhinderd dat de opdracht niet kan
worden uitgevoerd binnen de afgesproken termijn of op de afgesproken datum dan biedt de
opdrachtgever HandsonGrants de mogelijkheid om met een alternatieve termijn of datum te komen
die recht doet aan de inhoudelijke kant van de opdracht. In geval van een Workshop kan deze geheel
of gedeeltelijk worden verzet naar een nieuwe datum of ander tijdstip. In geval van adviezen bij een
aanvraag of weerwoord kunnen de adviezen bijvoorbeeld niet meer schriftelijk maar wel mondeling
worden overgebracht en waar mogelijk op een andere termijn dan was voorzien, maar wel zodanig
dat het doel van het sterk verbeteren van de aanvraag gehandhaafd blijft. In geval van een interview
kan het proefinterview ook plaatsvinden op andere locatie dan wel via middelen als Skype en
telefoon en email.
4.5
In geval van het niet kunnen uitvoeren van de opdracht door overmacht zoals oorlog, rellen,
vandalisme, storm, noodweer en dergelijke meer, wordt eerst gezocht naar een vervangende
oplossing op ander tijdstip of andere termijn om de opdracht alsnog naar behoren te kunnen
uitvoeren. Indien de opdracht in het geheel niet uitgevoerd kan worden wordt naar rato van het nog
niet uitgevoerde deel de overeengekomen vergoeding niet in rekening gebracht door
HandsonGrants.
4.6 Indien aan de kant van de opdrachtgever eveneens door ziekte of overmacht de opdracht niet op
de juiste manier gefaciliteerd kan worden gelden voor de opdrachtgever soortgelijke voorwaarden
als nu onder 4.4 en 4.5 staan omschreven voor de opdrachtnemer.
Einde document algemene voorwaarden HandsonGrants.

