ALGEMENE OPDRACHTVOORWAARDEN EVOLVERE B.V. versie 2.5
Artikel 1 – Definities begrippen
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat;
Coaching: een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de
gecoachte aanzet tot effectief gedrag;
Interim manager: zelfstandige ondernemer of medewerker van Evolvere die door Evolvere
interim worden voorgesteld bij een opdrachtgever voor invulling van een tijdelijke vacature;
Opdrachtnemer: Evolvere B.V.;
Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;
Overeenkomst: iedere verbintenis tot het verlenen van diensten;
Kandidaat: ieder natuurlijk persoon die door Evolvere Search wordt voorgesteld bij een
opdrachtgever met het oog op indiensttreding;
Werkzaamheden: onder andere het verlenen van interim diensten, Search & Selection,
consultancy, coaching, advies en in-company trainingen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden en overeenkomst tussen partijen
2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen,
voorstellen, aanbiedingen en offertes met of van Evolvere B.V., ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 65460170, hierna te noemen Evolvere, waarbij de wederpartij
(contractant, degene aan wie de aanbieding of offerte gericht is, of andere relatie) hierna aangeduid
wordt als opdrachtgever, en daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen.
Evolvere en opdrachtgever zullen gezamenlijk worden aangeduid als Partijen.
Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelen of nalaten van door Evolvere in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever ingeschakelde derden voor zover
het de rechtsverhouding tussen Partijen betreft.

2.2

De toepasselijkheid van algemene en/of specifieke (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever
wordt hierbij uitdrukkelijk door Evolvere van de hand gewezen. Deze voorwaarden van
opdrachtgever zijn dan ook niet van toepassing op de relatie tussen opdrachtgever en Evolvere.

2.3

Alle door Evolvere gedane voorstellen, aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij
daaruit anders blijkt, dus Evolvere kan niet gehouden worden aan daarin gedane uitingen. Als er
een termijn genoemd wordt in het voorstel, de aanbieding en/of de offerte, dan betreft die
termijn slechts de geldigheid van het voorstel, de aanbieding en/of de offerte; deze termijn tast
niet de vrijblijvendheid ervan aan.

2.4

Begint opdrachtgever feitelijk met de uitvoering van de overeenkomst, waarvan onder meer (maar
niet alleen) sprake is in geval van het sturen van informatie en/of documentatie aangaande de
uitvoering van de desbetreffende overeenkomst, dan zal dat worden beschouwd als aanvaarding
van onderhavige voorwaarden door opdrachtgever.

2.5

Indien aanvaarding door opdrachtgever (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het
in de offerte, het voorstel of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Evolvere aan die afwijking
niet gebonden: de overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij Evolvere uitdrukkelijk anders aangeeft.
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Artikel 3 - Uitvoering overeenkomst
3.1

Opdrachtgever zal Evolvere tijdig en kosteloos voorzien van alle gegevens benodigd voor de
uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen. Ook indien daar wijzigingen in optreden
die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, zal opdrachtgever
Evolvere direct en volledig informeren over deze wijzigingen – hetgeen niet tegenstaat dat het
optreden van dergelijke wijzigingen voor rekening en risico van opdrachtgever komen.

3.2

Opdrachtgever garandeert Evolvere dat opdrachtgever gerechtigd is de gegevens te verstrekken
aan Evolvere op de wijze zoals opdrachtgever deze gegevens verstrekt. Opdrachtgever is
verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit de inhoud, mate van
nauwkeurigheid en mate van volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens.

3.3

Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet kosteloos, niet
tijdig of niet overeenkomstig gemaakte afspraken ter beschikking zijn gesteld aan Evolvere en/of
indien opdrachtgever niet zijn loyale medewerking en inzet verleent aan de uitvoering van de
overeenkomst of indien opdrachtgever anderszins niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft
Evolvere het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten zonder dat Evolvere tot
enige vergoeding of compensatie daarvoor verplicht is. Voorts is opdrachtgever in dat geval
aansprakelijk voor alle kosten die Evolvere reeds heeft moeten maken zonder dat daar de
verwachte baten uit voortvloeien of dientengevolge maakt.
Een eventueel doen of laten van een aan opdrachtgever gelieerde derde, zoals een leverancier of
andere opdrachtnemer van opdrachtgever, komt voor rekening en risico van opdrachtgever.

3.4

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten een
termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van
een termijn door Evolvere of door haar ingeschakelde derden dient opdrachtgever Evolvere
derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog de
werkzaamheden te verrichten of de diensten te leveren alvorens gesteld zou kunnen worden
dat Evolvere in gebreke zou zijn.

3.5

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigingen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in
onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd, kan dit consequenties
hebben voor de/het oorspronkelijk overeengekomen prijs, tarief, of honorarium en voor de
oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering.
Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder
begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Evolvere
gerechtigd om pas een aanvang te nemen met (de voortgang van) de uitvoering nadat daarvoor
schriftelijk akkoord is gegeven door de binnen opdrachtgever bevoegde persoon.
Evolvere kan een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.
Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen toerekenbare
tekortkoming van Evolvere op en is geen grond voor opdrachtgever om de overeenkomst op te
zeggen of te annuleren.

3.6

Evolvere consultancy, training en advies:
a. Opdrachtgever is bij annulering en/of verplaatsing van de geplande werkzaamheden op korte
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termijn, de kosten gemoeid met (de voorbereiding van) deze werkzaamheden geheel
verschuldigd aan Evolvere. Heeft Evolvere locatiekosten moeten maken voor geannuleerde of
verplaatste werkzaamheden, dan zal opdrachtgever deze kosten steeds aan Evolvere
verschuldigd blijven.
3.7

Evolvere interim:
a. Tussentijdse annulering van een interim opdracht kan met in achtneming van een opzegtermijn
van 1 maand. Opzegging kan uitsluitend aan het eind van de maand met redenen omkleed
schriftelijk of digitaal geschieden.
b. Het is de opdrachtgever en met haar gelieerde instellingen verboden om tijdens de looptijd van
de overeenkomst, een interim manager die bij de uitvoering van die overeenkomst betrokken is
te werk te stellen, in te huren, in dienst te nemen of op welke andere wijze dan ook te
contracteren, anders dan via tussenkomst en schriftelijke toestemming van Evolvere.
c. Mocht de opdrachtgever binnen 12 maanden na datum van het voorstellen van één of meer
door Evolvere geselecteerde interim managers, echter door de opdrachtgever niet
geaccepteerde interim manager, toch een overeenkomst met een van deze interim manager
aangaan, dan is de opdrachtgever verplicht Evolvere hiervan in kennis te stellen binnen 48 uur
na het aangaan van de overeenkomst en is de opdrachtgever aan Evolvere 20% van het bruto
jaarinkomen inclusief vakantiegeld, 13de maand en overige vaste emolumenten van de interim
manager verschuldigd.

3.8

Evolvere coaching:
a. Annulering en/of verplaatsing door opdrachtgever van de door haar/hem gemaakte coachingafspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak, leidt tot kosten die Evolvere bij
opdrachtgever in rekening kan brengen.
b. Opdrachtgever is verplicht de te dier zake in rekening gebrachte kosten te betalen. Coachingafspraken die meer dan 24 uur voordien geannuleerd of verzet worden zullen niet door Evolvere
in rekening worden gebracht.
c. Bij het zonder annulering niet verschijnen van de opdrachtgever op een geplande coachingafspraak, is opdrachtgever de overeengekomen kosten van de geannuleerde uren geheel
verschuldigd aan Evolvere.

3.9

Evolvere Search:
a. Door de aanvaarding van een zoekopdracht tot Search neemt Evolvere een inspanningsverplichting op zich.
b. Evolvere neemt alleen vergoedingen aan van de opdrachtgever.
c. De opdrachtgever is het overeengekomen honorarium aan Evolvere ten minste verschuldigd
zodra hij rechtstreeks voor zich en/of middels dan wel voor derden een arbeidsovereenkomst
van welke aard dan ook aangaat met de kandidaat.
d. Eveneens is sprake van invulling van de opdracht indien de opdracht, na invulling van de
opdracht door de desbetreffende kandidaat, alsnog komt te vervallen.
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e. De opdrachtgever is gehouden om binnen 10 (tien) werkdagen na het sluiten van de
arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever en de geselecteerde kandidaat een kopie van
deze door partijen getekende arbeidsovereenkomst aan Evolvere te verstrekken.
f. Reis- en/of verblijfkosten van de kandidaten, gemaakt in verband met de selectieprocedure,
zullen door Evolvere aan de kandidaten worden vergoed. Evolvere brengt deze kosten in
rekening bij de opdrachtgever, welke deze kosten aan Evolvere zal voldoen.
g. De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de
kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat.
Evolvere zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit
ontslaat opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. Evolvere aanvaardt derhalve geen enkele
aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als
opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met
kandidaat is aangegaan.
h. Mocht de opdrachtgever binnen 12 maanden na datum van het voorstellen van één of meer
door Evolvere geselecteerde kandidaten, echter door de opdrachtgever niet geaccepteerde
kandidaat, toch een overeenkomst met een van deze kandidaat aangaan, dan is de
opdrachtgever verplicht Evolvere hiervan in kennis te stellen binnen 48 uur na het aangaan van
de overeenkomst en is de opdrachtgever aan Evolvere het destijds overeengekomen honorarium
volledig verschuldigd.
i. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt met toestemming van de kandidaat. Het is de
opdrachtgever verboden kandidaten rechtstreeks te benaderen of contact opnemen met een
bedrijf waar de voorgestelde kandidaat heeft gewerkt zonder toestemming van Evolvere. Het is
opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven
of kandidaten aan derden voor te stellen.
Artikel 4 – Betalingen
4.1

Tenzij anders aangegeven, zijn alle bedragen genoemd in Euro’s en exclusief omzetbelasting,
andere van overheidswege opgelegde heffingen en eventuele in het kader van de overeenkomst te
maken (aanvullende) kosten, zoals reis-, verblijf en onkosten.

4.2

Evolvere is gerechtigd de prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen.
Indien Evolvere met opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, is Evolvere ten
alle tijde gerechtigd tot verhoging daarvan zonder dat opdrachtgever gerechtigd is tot ontbinding,
indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge wet- of
regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van grondstoffen, lonen of op andere gronden die
bij het aangaan van de overeenkomst voor Evolvere redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

4.3

Een samengestelde offerte verplicht Evolvere niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen prijs.
Eerder door Evolvere gedane voorstellen, offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor
toekomstige overeenkomsten.

4.4

Eens per maand zal door Evolvere worden gefactureerd. Facturen worden per e-mail gestuurd naar
het Evolvere bekende e-mailadres voor facturatie. Iedere factuur dient binnen 14 dagen na
factuurdatum te zijn voldaan door betaling op het rekeningnummer IBAN NL98ABNA0481564608
ten name van Evolvere B.V. Het niet (tijdig) doorgeven van (wijzigingen in) het hiervoor te
gebruiken e-mailadres komt voor rekening en risico van opdrachtgever.
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4.5

Bij gebreke van betaling door opdrachtgever van een factuur van Evolvere binnen de daartoe
gestelde termijn is opdrachtgever terstond in gebreke, waardoor ook overige openstaande facturen
van Evolvere terstond opeisbaar zullen zijn.
Opdrachtgever is verplicht de werkelijke (buitengerechtelijke en gerechtelijke) incassokosten,
gemoeid met het innen van opeisbare facturen, van Evolvere volledig te vergoeden. Opdrachtgever
is voorts, zonder dat ingebrekestelling is vereist, een rente van 5% per maand of gedeelte van een
maand verschuldigd aan Evolvere over opeisbare factuurbedragen en over verschuldigde
incassokosten.
Evolvere is gerechtigd door opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te
brengen op gemaakte kosten, vervolgens in mindering te brengen van opgebouwde renten en ten
slotte in mindering te brengen op de hoofdsom.
Al het vorenstaande laat de rechten van Evolvere op eventuele aanvullende schadevergoeding(en)
onverlet.

4.6

Eventuele reclames op grond van vermeend onjuiste facturen van Evolvere of vermeende gebreken
in de nakoming van de overeenkomst door Evolvere dienen binnen tien dagen na de factuurdatum
schriftelijk door Evolvere te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan het recht op reclame op de
betreffende factuur vervalt.
Ligt de factuurdatum voor de datum van uitvoering van het deel van de overeenkomst waarop de
desbetreffende factuur ziet, dan dienen reclames als voornoemd binnen tien dagen na deze
uitvoering schriftelijk door Evolvere te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan het recht op reclame
op de betreffende factuur vervalt.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingstermijn niet op; indien
opdrachtgever tijdig reclameert schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de (directe en indirecte kosten) die
Evolvere door de klacht heeft gemaakt, daaronder begrepen eventuele onderzoekskosten, integraal
voor rekening van opdrachtgever.

4.7

Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door opdrachtgever aan Evolvere
verschuldigde.

4.8

Indien door Evolvere of door Evolvere ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst
werkzaamheden verrichten of diensten verlenen op een locatie van opdrachtgever, door de
opdrachtgever aangewezen locatie of in onderling overleg bepaalde locatie die niet een vestiging
van Evolvere is, dan zal opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor de door Evolvere of door Evolvere
ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten en genuttigde consumpties.
Artikel 5 - Intellectuele eigendom

5.1

De eventuele rechten op hetgeen Evolvere in het kader van (de voorbereiding op) de uitvoering
van de overeenkomst voortbrengt of inbrengt of laat voortbrengen of inbrengen, blijven rusten bij
Evolvere en/of haar leveranciers en/of de door Evolvere ingeschakelde derden.
Opdrachtgever verkrijgt slechts voor zover noodzakelijk een niet-exclusief, niet- overdraagbaar
gebruiksrecht, inhoudende dat opdrachtgever de werken mag aanwenden voor het doel dat bij het
aangaan van de overeenkomst en bij het voortbrengen of inbrengen van de werken door Evolvere
werd beoogd.

5.2

Opdrachtgever staat in voor het gebruik en de verspreiding van hetgeen Evolvere in het kader van
(de voorbereiding op) de uitvoering van de overeenkomst voortbrengt of inbrengt overeenkomstig
het vorige lid en vrijwaart Evolvere voor eventuele aanspraken van derden, voortvloeiend uit
handelen of nalaten in strijd met het vorige lid.
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5.3

Evolvere is gerechtigd de door de uitvoering van de overeenkomst vergaarde kennis ook voor
andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van
opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.
Artikel 6 - Geheimhouding

6.1

Informatie zal als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze ofwel als zodanig door Evolvere of
door Evolvere ingeschakelde derden is aangemerkt, ofwel opdrachtgever anderszins weet of kan
vermoeden dat de desbetreffende informatie vertrouwelijk is.

6.2

Opdrachtgever, daaronder ook begrepen alle personen al dan niet in dienstbetrekking werkzaam
voor opdrachtgever en door opdrachtgever ingeschakelde derden, zullen alle mogelijke
voorzorgsmaatregelen nemen om vertrouwelijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerd
gebruik en openbaarmaking.
Wordt vertrouwelijke informatie die aan opdrachtgever is verstrekt desondanks ongeautoriseerd
gebruikt of openbaar gemaakt, dan is opdrachtgever voor de gevolgen daarvan volledig
aansprakelijk jegens Evolvere.

6.3

Opdrachtgever, daaronder ook begrepen alle personen al dan niet in dienstbetrekking werkzaam
voor opdrachtgever en door opdrachtgever ingeschakelde derden, zullen vertrouwelijke informatie
die is verkregen of ter beschikking gesteld door Evolvere uitsluitend gebruiken zoals
overeengekomen en deze vertrouwelijke informatie zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Evolvere niet direct of indirect aan derden verstrekken of daar toestemming voor
geven.
Wordt vertrouwelijke informatie (direct of indirect) aan derden verstrekt, dan zal opdrachtgever er
steeds voor zorg dragen dat deze derden dezelfde verplichtingen krijgen jegens Evolvere als
opdrachtgever zelf heeft (verkregen) en dat de desbetreffende informatie alleen onder die
bedingen wordt overgedragen.
Verkregen toestemming heeft slechts betrekking op de specifieke informatie waar de toestemming
op ziet en uit deze toestemming zal geen ander recht of andere (impliciete) toestemming kunnen
worden afgeleid.

6.4

Handelt opdrachtgever of enige persoon al dan niet in dienstbetrekking werkzaam voor
opdrachtgever of een door opdrachtgever ingeschakelde derde in strijd met enige bepaling uit dit
artikel, dan verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding, te
vermeerderen met € 1.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van
Evolvere op enige (aanvullende) schadevergoeding(en).
Artikel 7 - Overdracht; inschakeling van derden

7.1

Opdrachtgever is slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Evolvere gerechtigd (enig
recht of enige verplichting uit) deze overeenkomst (gedeeltelijk of geheel) over te dragen aan een
derde.
Wordt (enig recht of enige verplichting uit) deze overeenkomst (gedeeltelijk of geheel)
overgedragen aan een derde, dan zal opdrachtgever er steeds voor zorg dragen dat ook alle daaraan
verbonden verplichtingen uit deze overeenkomst ook door die derde gedragen worden. Een en
ander ontslaat opdrachtgever niet van deze verplichtingen.

7.2

Evolvere is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden,
ongeacht of dat geschiedt op grond van onderaanneming of inhuur van personeel. Evolvere is
voorts gerechtigd alle in het kader van de overeenkomst verworven rechten en verplichtingen
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zonder enige aanvullende beperking aan derden over te dragen.
7.3

Waar mogelijk zal Evolvere rekening houden met voorkeuren van opdrachtgever ten aanzien van
de natuurlijke personen die uitvoering zullen geven aan de overeenkomst, maar Evolvere kan
nimmer geacht worden een garantie te hebben verstrekt ten aanzien van de persoon van de
uitvoerende(n).
Artikel 8 - Aansprakelijkheid, vervaltermijn en vrijwaring

8.1

Evolvere is voor schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst door Evolvere, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Evolvere, of
ten gevolge van een ander aansprakelijkheidsvestigend feit aansprakelijk tot hetgeen door
Evolvere in het kader van de desbetreffende werkzaamheden exclusief BTW en andere heffingen
is gefactureerd en door opdrachtgever is betaald, met een maximum van het bedrag dat te dier
zake onder de aansprakelijkheidsverzekering van Evolvere wordt uitgekeerd, althans met een
maximum van € 1.000.000,-, waarvan maximaal € 125.000,- ter zake reconstructiekosten van
documenten als gevolg van verlies, beschadiging, vernietiging, zoekraken, verminking of het
uitwissen van documenten van opdrachtgever en/of derden die Evolvere onder zich heeft en
waarvoor Evolvere aansprakelijk is
Een reeks van samenhangende aansprakelijkheidsvestigende feiten wordt beschouwd als één feit,
net zoals dat meerdere omstandigheden of aanspraken die met elkaar verband houden of die
voortvloeien uit met elkaar verband houdende, voortdurende of herhaalde feiten worden geacht
één feit te zijn.
Indien en voor zover sprake is van aansprakelijkheid van (een) derde(n) die door Evolvere zijn
ingeschakeld bij de uitvoering van deze overeenkomst, geldt het voorgaande eveneens voor deze
derde(n), tenzij de aansprakelijkheidsverzekering van deze derde(n) een lager bedrag uitkeert, in
welk geval hun aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot dit lagere bedrag

8.2

Evolvere is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten begaan door personen die door
Evolvere zijn gedetacheerd bij opdrachtgever en/of in het kader van Search door Evolvere zijn
voorgedragen.

8.3

Evolvere is niet aansprakelijk voor enige claim van welke omvang dan ook van de opdrachtgever
doordat de voorgestelde kandidaat niet beschikbaar is, ziek is of een ongeluk heeft gehad.

8.4

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat opdrachtgever en/of door
opdrachtgever ingeschakelde derden maken van eventuele door of namens Evolvere gegeven
adviezen, berekeningen en dergelijke.

8.5

Evolvere houdt zich niet beroepsmatig bezig met het geven juridische adviezen of bescherming
van persoonsgegevens en zal er dan ook van uitgaan dat opdrachtgever er zelf op toeziet dat kennis
c.q. toetsing van juridische voorwaarden en procedures en de bescherming van persoonsgegevens
afdoende aanwezig is. Evolvere is niet aansprakelijk voor enig juridisch advies of enige schending
van persoonsgegevens, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

8.6

Evolvere houdt zich niet beroepsmatig bezig met de ontwikkeling van software of de advisering
ten aanzien van aanschaf, gebruik of toepassing van hard- en software en is dus ook niet
aansprakelijk voor schade voorvloeiende uit of verband houdende met de ontwikkeling van
software of advisering ten aanzien van aanschaf, gebruik en toepassing van hard- en software.

8.7

Evolvere is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict,
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burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij of milieuaantasting, ongeacht of
deze milieuaantasting door Evolvere is veroorzaakt.
8.8

Eventuele aanspraken van opdrachtgever jegens Evolvere of door Evolvere ingeschakelde derden
dienen te zijn ingesteld binnen één jaar na uitvoering door Evolvere of door Evolvere ingeschakelde
derden van de werkzaamheden waar de aanspraken betrekking op hebben, dan wel binnen één jaar
na het sluiten van de overeenkomst waar de aanspraken betrekking op hebben, bij gebreke waarvan
de aanspraken zullen zijn komen te vervallen.

8.9

Eventuele aanspraken van opdrachtgever jegens Evolvere of jegens door Evolvere ingeschakelde
derden dienen schriftelijk te worden ingesteld of rechtens aanhangig te worden gemaakt in Europa
(waaronder niet begrepen de voormalige Sovjet-Unie, voormalig Joegoslavië̈ en Albanië̈) op straffe
van verval van de aanspraak, voor zover dwingendrechtelijke regels zich tegen (toepassing van)
deze bepaling niet verzetten.

8.10 Opdrachtgever vrijwaart Evolvere voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering
van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan aan Evolvere
toerekenbaar is; wordt Evolvere uit dien hoofde door een derde aangesproken, dan is opdrachtgever
gehouden Evolvere zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van
opdrachtgever gevergd kan worden.
Mocht opdrachtgever te dier zake in gebreke blijven, dan is Evolvere zonder ingebrekestelling
gerechtigd zelf daartoe over te gaan; alle (directe en indirecte) kosten en schade aan de zijde van
Evolvere en derden daardoor ontstaan zal opdrachtgever volledig vergoeden.
Artikel 9 - Looptijd en beëindiging
9.1

De overeenkomst, waarvan deze voorwaarden onderdeel uitmaken, treedt in werking op het
moment dat partijen beginnen met de uitvoering ervan; zie ook artikel 2.4 van deze voorwaarden,
tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen.
De relevante bepalingen uit de overeenkomst, deze voorwaarden daaronder begrepen, zijn door
Partijen ook van toepassing verklaard op de fase voorafgaand aan het daadwerkelijk in werking
treden van de overeenkomst.

9.2

Opdrachtgever en Evolvere kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een
van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de verstrekte
opdracht en eventuele later gewijzigde opdracht. Evolvere heeft recht op vergoeding van de kosten
die opdrachtnemer redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de
opdracht.

9.3

Evolvere is, onverminderd haar overige rechten, gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande
ingebrekestelling of kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden
of de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten:
a.

indien opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet ter zake een of meer van de verplichtingen
van opdrachtgever en/of indien nakoming door opdrachtgever ter zake een of meer van de
verplichtingen van opdrachtgever onmogelijk is (geworden);

b.

indien naar het oordeel van Evolvere aannemelijk is geworden dat opdrachtgever niet in staat
of bereid zal zijn om aan de verplichtingen van opdrachtgever te voldoen;

c.

indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd, opdrachtgever in de situatie
van surseance verkeert, faillissement van opdrachtgever is aangevraagd, opdrachtgever in
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staat van faillissement verkeert, opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn onderneming
dan wel zijn activiteiten staakt of opdrachtgever op enige wijze insolvabel lijkt;
d.

indien opdrachtgever bij of na het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te
stellen voor de voldoening van de verplichtingen uit de overeenkomst of uit andere
rechtsbetrekkingen tussen Partijen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien
door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van Evolvere kan worden
gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke condities zal nakomen;

e.

indien Evolvere door de samenwerking met opdrachtgever naar het oordeel van Evolvere
imagoschade lijdt dan wel een verdere samenwerking met opdrachtgever naar het oordeel
van Evolvere tot voorzienbare imagoschade van Evolvere zal leiden;

f.

indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien
aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van
Evolvere kan worden gevergd.

In geval van een dergelijke ontbinding is Evolvere niet tot enige vorm van schadevergoeding
gehouden.
Opdrachtgever vrijwaart Evolvere van en stelt Evolvere schadeloos voor vorderingen van derden
die door of in verband met een dergelijke ontbinding mochten ontstaan.
Opdrachtgever zal in geval van een dergelijke ontbinding reeds door Evolvere gemaakte (directe
en indirecte) kosten terstond vergoeden, onverminderd het recht van Evolvere op volledige
schadevergoeding. De vorderingen van Evolvere op opdrachtgever zijn in geval van een dergelijke
ontbinding onmiddellijk opeisbaar.
Indien Evolvere de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de
wet en overeenkomst.
9.4

Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de overeenkomst
tussen Partijen voort te duren, zullen blijven bestaan.
Beëindiging van de overeenkomst ontslaat opdrachtgever uitdrukkelijk niet van het bepaalde met
betrekking tot intellectuele eigendom, geheimhouding, toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Artikel 10 - Overige bepalingen

10.1 Op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen, voorstellen, aanbiedingen en offertes met of van
Evolvere B.V. en daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
10.2 Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee
verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden
voorgelegd; opdrachtgever zal ieder geschil echter eerst aan Evolvere voorleggen en Evolvere een
redelijke termijn gunnen voor het inplannen van een onderling overleg over oplossing dan wel
beslechting van het desbetreffende geschil, aan welk overleg opdrachtgever zijn loyale
medewerking zal verlenen.
10.3 Laat Evolvere na om binnen een in de overeenkomst tussen Partijen genoemde termijn nakoming
van enige bepaling te verlangen, dan tast dat het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan,
tenzij Evolvere zich uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet- nakoming akkoord heeft verklaard.
10.4 Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering met betrekking tot de overeenkomst
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tussen Partijen, deze voorwaarden daaronder begrepen, of met betrekking tot al hetgeen daarmee
verband houdt of daaruit voortvloeit, dient door opdrachtgever aanhangig gemaakt te zijn binnen
een jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan opdrachtgever bekend is geworden,
onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.
10.5 Indien enige bepaling uit de overeenkomst tussen Partijen, deze voorwaarden daaronder begrepen,
nietig, niet naleefbaar, vernietigd, ongeldig of niet afdwingbaar blijkt dan wel wordt verklaard door
een uitspraak van een rechter of een administratief orgaan, zullen de overige bepalingen van de
overeenkomst, voor zover de bedoelde eventuele uitspraak dit toelaat, volledig van kracht blijven.
Partijen zullen alsdan in goed overleg onderhandelen over een vervangende bepaling die de
strekking van de nietige, niet naleefbare, vernietigde, ongeldige of niet afdwingbare bepaling zo
veel mogelijk benadert.
10.6 Deze voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal; bij een verschil met een anderstalige
versie zal de Nederlandstalige versie, uitgelegd naar de Nederlandse standaarden en het
Nederlands rechtsstelsel, leidend zijn.
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