
 

 

Algemene voorwaarden VISA, Vaart in Samenwerken 

 

Artikel 1. Algemeen 

VISA, Vaart in Samenwerken is de eenmanszaak die wordt geëxploiteerd door 

mevrouw M. Muller-van der Flier en die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer 52746925. Deze eenmanszaak zal hierna worden aangeduid met 

“VISA”. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder 

begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die 

aan VISA wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg 

daarvan of in verband daarmee; 

2.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten 

behoeve van VISA, maar ook ten behoeve van derden die in het kader van de 

uitvoering van een opdracht door VISA zijn ingeschakeld. 

 

Artikel 3 Totstandkoming opdracht 

3.1   De overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door 

VISA is aanvaard of doordat VISA aanvangt met de uitvoering van de opdracht; 

3.2   De uit de opdracht voortvloeiende verplichting tot dienstverlening bestaat uit 

een inspanning naar beste vermogen, gebaseerd op de door de opdrachtgever 

verstrekte gegevens en de aard van de opdracht, tenzij de opdracht 

uitdrukkelijk voorziet in (uitsluitend) een handeling of resultaat. Opdrachtgever 

is verplicht om alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor 

een correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door VISA verlangde 

gegevens en informatie te verstrekken aan VISA. Opdrachtgever staat in voor 

de juistheid en volledigheid van alle aan VISA verstrekte gegevens en 

informatie. 

 

Artikel 4 Termijnen 

In het geval dat opdrachtgever en VISA voor de uitvoering van de opdracht of voor 

de uitvoering van bepaalde werkzaamheden binnen die opdracht een termijn 

overeenkomen, dan geldt deze termijn niet als fatale termijn. Bij overschrijding van 

deze termijn dient opdrachtgever derhalve VISA schriftelijk in gebreke te stellen en 

VISA een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de opdracht 

of de overeengekomen werkzaamheden. 

 



 

 

Artikel 5 Loon 

5.1   Alle door VISA gehanteerde tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij 

anders vermeld; 

5.2   Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bepaalt VISA 

het door de opdrachtgever te betalen loon door de bestede tijd te 

vermenigvuldigen met het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief; 

5.3   VISA heeft het recht het gehanteerde uurtarief jaarlijks aan te passen. Ingeval 

van een verhoging van het uurtarief zal deze niet eerder dan twee weken na 

mededeling aan de opdrachtgever worden toegepast; 

5.4 VISA kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens met de 

uitvoering van de opdracht aan te vangen, dan wel een tussentijds voorschot 

alvorens de uitvoering van de opdracht voort te zetten. Een voorschot wordt bij 

het einde van de opdracht verrekend met de openstaande declaratie(s) en/of 

de einddeclaratie. 

 

Artikel 6 Betaling 

6.1   De betalingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de factuurdatum, tenzij 

partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De opdrachtgever komt 

geen beroep toe op opschorting of verrekening; 

6.2   Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is de 

opdrachtgever aan VISA zonder ingebrekestelling de wettelijke (handels)rente 

verschuldigd vanaf de vervaldatum van de betreffende declaratie; 

6.3   Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming 

van zijn/haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging 

van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De 

eventueel gemaakte proceskosten en executiekosten zullen eveneens op de 

opdrachtgever worden verhaald; 

6.4   In het geval dat een declaratie of voorschot niet binnen de betalingstermijn 

wordt betaald, is VISA gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, nadat 

de opdrachtgever van het voornemen daartoe op de hoogte is gebracht. VISA 

is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting 

van de werkzaamheden. 

6.5   In het geval dat aan VISA opdracht is verstrekt tot een outplacementtraject, zal 

er geen restitutie van het tussen partijen overeengekomen (en mogelijk reeds 

betaald) loon voor VISA plaatsvinden wanneer de betreffende werknemer vóór 

afronding van het outplacementtraject al een ander dienstverband heeft 

aanvaard. 

 



 

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid 

7.1   VISA heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere 

aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins 

is beperkt tot maximaal het bedrag dat in het concrete geval uit hoofde van de 

aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen 

risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval van 

toepassing is; 

7.2   Indien om welke reden dan ook geen uitkering door een verzekeraar plaatsvindt, 

is iedere aansprakelijkheid van VISA beperkt tot directe schade en tot een 

bedrag gelijk aan tweemaal het loon dat in de betreffende zaak is gedeclareerd 

in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de 

aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van € 12.500,--; 

7.3   Onder directe schade als bedoeld in artikel 7.2 wordt uitsluitend verstaan 

vermogensschade zoals beschreven in artikel 6:96 lid 1 en lid 2 van het 

Burgerlijk Wetboek; 

7.4   Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt 

een aanspraak tot schadevergoeding in elk geval indien VISA niet schriftelijk in 

kennis is gesteld binnen zes maanden nadat de opdrachtgever bekend raakte 

of redelijkerwijze bekend kon zijn met de gebeurtenis of het nalaten waaruit de 

schade voortvloeit en waarvoor VISA aansprakelijk is; 

7.5   Opdrachtgever vrijwaart VISA tegen aanspraken van derden, kosten van 

rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de 

uitvoering van aan VISA verstrekte opdrachten, tenzij er sprake is van opzet of 

grove nalatigheid van VISA. 

 

Artikel 8 Ontbinding 

8.1   VISA is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te 

ontbinden indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, 

surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de wettelijke 

schuldsaneringsregeling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over 

zijn/haar vermogen of delen ervan verliest; 

8.2   Door de ontbinding van de overeenkomst als genoemd in artikel 8.1 wordt een 

eventuele vordering van VISA onmiddellijk opeisbaar; 

8.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die VISA lijdt als gevolg van 

de ontbinding van de overeenkomst. 

 

 

 



 

 

Artikel 9 Intellectuele eigendom 

Het auteursrecht en/of andere industriële eigendomsrechten op de door VISA 

verstrekte informatie, de door VISA gepubliceerde teksten, beeldmerken of ander 

materiaal berust bij VISA en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van VISA worden openbaar gemaakt, verspreid of verveelvoudigd. 

 

Artikel 10 Toepasselijke recht en bevoegde rechter 

10.1   Op alle tussen VISA en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, alsmede 

op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee samenhangen, is 

uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; 

10.2   Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde 

Nederlandse rechter in het arrondissement Oost-Brabant. 

 

Artikel 11 Slotbepaling 

VISA is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie 

van de algemene voorwaarden is te raadplegen via de website van VISA. 

 

 

 

 

 

 

 


