
	  
DE ALGEMENE VOORWAARDEN  bij offertes 
* Offerte. 
Deze offerte is geheel vrijblijvend. Indien wij op uw verzoek een aangepaste offerte 
uitbrengen en onverhoopt blijkt dat u niet verder met ons gaat, dan brengen wij u 
de uren voor het aanpassen van de offerte in rekening.  
* Aanvang opdracht. 
Onze werkzaamheden kunnen slechts een aanvang nemen na schriftelijke op-
dracht. Deze opdrachtverstrekking betreft zowel het inhoudelijke , als het 
financiële deel van deze kostenraming. 
* Algemene Regelingen 
In aanvulling op deze Voorwaarden en voor zover niet anders vermeld in deze 
kostenraming is op het eventueel verstrekken van een opdracht De Nieuwe 
Regeling 2005 van toepassing voor wat betreft de rechtsverhouding tussen opdra-
chtgever en adviseur. Voor specifieke opdrachten op het terrein van Industrieel 
Ontwerp zijn de voorwaarden BNO van toepassing. Beide regelingen zijn in te 
zien/te downloaden op www.hosper.nl, of op aanvraag kunnen deze u ook 
kosteloos worden toegezonden. 
*  Informatie en kaartmateriaal.  
De opdrachtgever levert al het beschikbaar kaartmateriaal en alle technische 
gegevens betreffende het project.  
*  Eventueel te benoemen meerwerk.  
Het in deze offerte genoemde tijdstraject is haalbaar mits de schriftelijke 
opdrachtverstrekking vóór de in de offerte genoemde aanvangsdatum geschiedt 
en de beoogde stappen per fase ook werkelijk gedaan kunnen worden. Als sturing 
en/of consensus in dit tempo niet mogelijk is en er extra terugkoppeling nodig is, 
moet het in onderling overleg mogelijk zijn om de tijdsplanning en zo nodig het 
budget aan te passen.  
Indien er extra werkzaamheden, voor zover niet beschreven in deze kostenra-
ming, voor de voortgang van het planproces noodzakelijk blijken, moet het in 
onderling overleg mogelijk zijn om de aard van de werkzaamheden en zo nodig het 
budget aan te passen.  
* Het eindresultaat. 
In de offerte genoemde documenten worden aan opdrachtgever in vijfvoud 
geleverd. Alle extra rapporten zullen tegen kostprijs worden doorberekend. 
* Publicaties en gebruik beeldmateriaal 
Opdrachtgever is verplicht om bij publicatie en/of gebruik van ons beeldmateriaal 
voortkomend uit deze opdracht HOSPER NL BV als ontwerper/bron te vermelden. 
* Bepalingen van financiële aard. 
Eventuele prijzenbeschikkingen van het Ministerie van Economische Zaken 
omtrent BTW en/of overige kosten kunnen het geoffreerde bedrag tijdens het 
planproces doen wijzigen. Mochten de werkzaamheden niet binnen dit 
kalenderjaar zijn afgerond, dan zal het resterend honorarium worden geïndexeerd 
volgens de cijfers van het CBS. 
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* Betalingsregeling. 
Maandelijks wordt een declaratie ingediend op basis van verrichte werk-
zaamheden en gemaakte kosten. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 
dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn 
heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste 
eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en 
onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag 
opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van 
algehele voldoening. 
* Geschillen 
Op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands 
recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen 
opdrachtnemer en opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement 
waar de opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter 
keuze van de opdrachtnemer. 
	  


