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1.1 ViaVa Virtual Assistent gevestigd te Heerenveen en
ingeschreven b� de Kamer van Koophandel onder KvK nummer.
85248975.
1.2 Klant/opdrachtgever: de natuurl�ke persoon of rechtspersoon met
wie ViaVa een overeenkomst is aangegaan. 
1.3 Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van
de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4 Part�en: ViaVa en opdrachtgever/klant samen.
1.5 Consument: een klant die tevens een individu is en als
privépersoon handelt.
1.6 Diensten: Alle diensten die ViaVa voor de klant uitvoert.
Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het als
Virtual Assistent op project-, abonnement, of uurbasis ondersteunen
van ondernemers of ZZP’ers met social media beheer, dagel�kse
office support, administratie en webcare. 
1.7 Informatie: Alle gegevens afkomstig van de opdrachtgever.
1.8 Website: www.viava.nl

A r t i k e l  1  D e f i n i t i e s
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2.1 Deze algemene voorwaarden z�n van toepassing op alle door ViaVa
uitgebrachte offertes, aanbiedingen, gesloten overeenkomsten, verrichte
diensten, overige verrichte handelingen, tenz� schriftel�k anders is
overeengekomen door of namens ViaVa.
2.2 Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met
ViaVa of door akkoord via de e-mail verklaart de opdrachtgever dat h� kennis
heeft genomen van deze algemene voorwaarden van ViaVa en dat h� met
deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3 In geval van conflict tussen deze algemene voorwaarden en de gemaakte
afspraken in de gesloten overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de
overeenkomst. 

effective booklet.
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3.1 Offertes van ViaVa z�n geldig voor de in de offerte aangegeven
term�n. Indien er geen term�n is aangegeven, is de offerte geldig tot
14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. 
3.2 ViaVa zal in de offerte aangeven welke diensten worden
aangeboden en welke bedragen de opdrachtgever verschuldigd is b�
aanvaarding van de offerte. 
3.3 Indien bl�kt dat de b� de aanvraag of overeenkomst door de
opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft ViaVa het
recht de betreffende pr�zen en andere voorwaarden aan te passen. 
3.4 Alle door ViaVa gecommuniceerde pr�zen z�n bedragen in euro’s,
exclusief btw, exclusief verzendkosten, reist�d, reiskosten, parkeer, -
tol, -en verbl�fskosten en overige vastgestelde heffingen en/of
retributies, tenz� uitdrukkel�k anders aangegeven. 
3.5 De overeenkomst komt tot stand nadat, de opdrachtgever de
opdrachtbevestiging of offerte heeft ondertekend en aan ViaVa heeft
geretourneerd; of nadat de opdrachtgever via e-mail akkoord is
gegaan met de offerte van ViaVa.
3.6 Overige kosten zoals administratie, -afdruk, -en ontwerpkosten
worden los van de offerte doorberekend aan de klant. 
3.7 ViaVa behoudt zich het recht om pr�zen tussent�ds te w�zigen.
Indien de pr�zen van aangeboden producten st�gen na
totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de
overeenkomst te annuleren per de datum dat de pr�sverhoging
ingaat. Pr�sverhogingen ten gevolge van een wettel�ke regeling of
bepaling z�n hierb� uitgesloten. 
3.8 ViaVa behoudt zich het recht om jaarl�ks pr�zen te verhogen met
een percentage gel�k aan de st�ging van de consumentenpr�sindex,
vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de pr�zen geeft de
klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden. 

A r t i k e l  3  T o t s t a n d k o m i n g  v a n
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4.1 Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de
opdrachtgever de opdrachtbevestiging of offerte heeft ondertekend of per e-
mail akkoord heeft gegeven op de uitgebrachte offerte van ViaVa.
4.2 Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met
wederz�dse goedkeuring worden gew�zigd. 
4.3 Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal ViaVa binnen
bekwame t�d overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.4 ViaVa heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door
derden zonder dat z� de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien
door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden
gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5 W�zigingen in de oorspronkel�k gesloten overeenkomst tussen de
opdrachtgever en ViaVa z�n pas geldig vanaf het moment dat deze
w�zigingen middels een aanvullende of gew�zigde schriftel�ke overeenkomst
door beide part�en z�n aanvaard. 
4.6 Indien de opdrachtgever een overeenkomst met ViaVa wenst te
ontbinden komt hem dit recht enkel toe indien h� overgaat tot vergoeding van
de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien
procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
4.7 Indien ViaVa, door omstandigheden ten t�de van de offerte of de
opdrachtbevestiging , meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in
de offerte of opdrachtbevestiging, is ViaVa gerechtigd de daaruit
voortvloeiende meerkosten aan  klant in rekening te brengen. Indien klant
bezwaar heeft tegen de meerkosten die ViaVa in rekening wenst te brengen,
heeft de opdrachtgever het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de
opdracht te annuleren, waarb� de opdrachtgever gehouden is het tot dusver
door ViaVa uitgevoerde werk te vergoeden.

effective booklet.
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5.1 ViaVa garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen
wordt uigevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en
vakmanschap.
5.2 ViaVa draagt zorg voor de gegevens die ViaVa van de opdrachtgever
opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet zichtbaar z�n voor
onbevoegde personen.
5.3 B� kenbaar gemaakte klachten van de opdrachtgever over de geleverde
diensten dient ViaVa met opdrachtgever in overleg te gaan over een voor
beiden passende oplossing. 
5.4 ViaVa is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op
geleverde producten. De opdrachtgevers is niet gerechtigd om deze
naamsvermelding te verw�deren, behoudens het geval waarin ViaVa
uitdrukkel�ke toestemming heeft gegeven voor verw�dering. 
5.5 In aanvulling op artikel 5.4 is ViaVa eveneens gerechtigd om voor
promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren
op de website van ViaVa en/of overige promotionele uitingen van ViaVa. 
5.6 ViaVa werkt samen met haar opdrachtgevers. Indien de opdrachtgever
kenbaar maakt op locatie te willen samenwerken of overleggen dan kan er
in overleg met ViaVa een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten
voor het reserveren/gebruiken van een externe locatie z�n voor rekening
van de opdrachtgever.
5.7 ViaVa is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwel�ke informatie
die z� in het kader van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en ViaVa
t�dens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
wordt als vertrouwel�k gekenmerkt wanneer dit door de andere part� is
medegedeeld of als dit bl�kt uit de maatstaven van redel�kheid. 
5.8 Indien de opdrachtgever over gaat tot annulering van de
overeengekomen werkzaamheden, is de opdrachtgever gehouden tot het
betalen van een vergoeding voor de gereserveerde t�d: 
 - Annulering meer dan 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden is de
opdrachtgever niet verplicht een vergoeding te betalen.
 - Annulering werkzaamheden op locatie minder dan 24 uur voor aanvang
van de afspraak, is de opdrachtgever verplicht de eventuele gemaakte
kosten te vergoeden, zoals reiskosten. 
 - Annulering werkzaamheden op afstand minder dan 24 uur voor aanvang
van de afspraak worden afgezegd, is de opdrachtgever verplicht een
vergoeding van € 35, - excl. BTW aan ViaVa te voldoen. 

A r t i k e l  5  D i e n s t v e r l e n i n g  e n
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6.1 Opdrachtgever dient zich in beginsel te houden aan de in deze
voorwaarden neergelegde bepalingen, tenz� anders overeengekomen.
6.2 De opdrachtgever dient ViaVa te voorzien van alle juiste gegevens
waarvan klant redel�kerw�s kan voorzien dat deze noodzakel�k z�n voor een
juiste uitvoering van de gesloten overeenkomst. Opdrachtgever is in ieder
geval verplicht om ViaVa op de hoogte te stellen van w�zigingen in
persoonsgegevens, bedr�fsgegevens of overige informatie waar ViaVa om
verzoekt.
6.3 Indien in uitzondering op artikel 6.2 de benodigde gegevens voor de
uitvoering van de overeenkomst niet t�dig aan ViaVa worden verstrekt, heeft
ViaVa het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
6.4 Opdrachtgever stelt ViaVa schriftel�k op de hoogte van enige w�zigingen
in naam, adres, e-mail en desgevraagd z�n/haar bankrekeningnummer.
6.5 B� klachten over de door ViaVa geleverde diensten dient de
opdrachtgever deze klachten kenbaar te maken aan ViaVa binnen 10 dagen
na levering van de dienst, doch uiterl�k binnen 4 weken na voltooiing van de
volledige opdracht. De opdrachtgever vr�waart ViaVa één jaar na levering
van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten. 
6.6 Opdrachtgever dient zelf reservekopieën te maken van alle gegevens
en/of materialen als omschreven in artikel 6.2 die ViaVa nodig heeft voor de
uitvoering van de overeenkomst. B� verlies van deze gegevens en/of
materialen is ViaVa niet aansprakel�k voor de daaruit voortvloeiende schade. 
6.7 Wanneer ViaVa inloggegevens aan de opdrachtgever verstrekt dan is de
opdrachtgever verantwoordel�k voor deze gegevens. ViaVa is niet
aansprakel�k voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop
vertrouwen dat de opdrachtgever degene is die inlogt door middel van de aan
de klant verstrekte gegevens. 
6.8 De opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwel�ke
informatie die in het kader van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en
ViaVa t�dens de samenwerking of uit andere bronnen hebben verkregen.
Informatie wordt als vertrouwel�k aangemerkt wanneer dit door de andere
part� is medegedeeld of als dit bl�kt uit de maatstaven van redel�kheid.
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7.1 De door ViaVa te hanteren leveringsterm�n varieert per opdracht en
worden in overeenstemming met de opdrachtgever vastgesteld. De door
ViaVa opgegeven levert�d begint na totstandkoming van de overeenkomst
en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de
opdrachtgever.
7.2 Een leveringsterm�n vastgesteld door ViaVa kan nimmer als fatale
term�n beschouwd worden. Door het enkel overschr�den van een
leveringsterm�n raakt ViaVa niet van rechtswege in verzuim.
7.3 B� het overschr�ven van de leveringsterm�n met meer dan dertig
dagen, komt de opdrachtgever de bevoegdheid tot ontbinding van de
overeenkomst toe, indien ViaVa na een schriftel�ke ingebrekestelling
waarb� een redel�ke term�n gesteld wordt voor zuivering van de
tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenl�ke
verplichtingen ingevolgde de gesloten overeenkomst.
7.4 Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een
t�dige levering door ViaVa mogel�k te maken, onder meer door t�dig
volledige, correcte gegevens aan te leveren. 
7.5 ViaVa voldoet aan de leveringsplicht, behoudens tegenbew�s, zodra
ViaVa de geleverde zaken een keer aan de opdrachtgever heeft
aangeboden. 

A r t i k e l  7  L e v e r i n g  e n  l e v e r t � d



8.1 De vermelde pr�zen en tarieven z�n exclusief btw en in euro’s. 
8.2 ViaVa heeft het recht de tarieven te w�zigen. Deze w�zigingen worden
uiterl�k 1 maand voordat deze ingaan aan de opdrachtgever schriftel�k of
elektronisch bekend gemaakt. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de
nieuwe tarieven, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. De ontbinding dient
schriftel�k of via de e-mail te geschieden en binnen 2 weken nadat de
opdrachtgever in kennis is gesteld van de nieuwe tarieven. Verhoging van de
tarieven wegens een verhoging van het btw-tarief of wegens een w�ziging van
de overeenkomst geeft de opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te
ontbinden. 
8.3 ViaVa is gerechtigd een vast overeengekomen pr�s te verhogen wanneer
t�dens de uitvoering van de werkzaamheden bl�kt dat de oorspronkel�k
overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate
onvoldoende werd ingeschat b� het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet
toerekenbaar is aan ViaVa, dat in redel�kheid niet van ViaVa mag worden
verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de
oorspronkel�k overeengekomen pr�s.

effective booklet.
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9.1 De betalingsverplichting van de opdrachtgever vangt aan op de dag
waarop de overeenkomst tot stand komt.
9.2 Alle door ViaVa verzonden facturen dienen door de opdrachtgever
binnen 10 dagen betaald te worden, tenz� schriftel�k anders is
overeengekomen. ViaVa biedt de mogel�kheid om facturen in vooraf
overeengekomen term�nen te betalen. 
9.3 Indien de opdrachtgever niet t�dig aan z�n betalingsverplichting
voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere
ingebrekestelling nodig is. 
9.4 In geval van niet t�dige betaling kan ViaVa besluiten haar
werkzaamheden op te schorten tot het moment van betaling. Indien een
niet t�dige betaling regelmatig voorkomt, kan ViaVa besluiten de opdracht
eenz�dig te beëindigen.
9.5 B� een niet t�dige betaling van de opdrachtgever binnen de
overeengekomen term�n, dan is ViaVa gerechtigd een rente van 8,0 % per
maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de opdrachtgever in
verzuim is. B� verzuim van de opdrachtgever, is de opdrachtgever
bovendien de buitengerechtel�ke als gerechtel�ke incassokosten,
daaronder begrepen de kosten voor de deurwaarders, incassobureaus,
juristen, advocaten, en de eventuele gerechtel�ke procedure b� de
rechtbank of het gerechtshof verschuldigd aan ViaVa.
9.6 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de opdrachtgever
in staat van faillissement wordt verklaard, uitstel van betaling aanvraagt,
dan wel algehele beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever
wordt gelegd, de opdrachtgever overl�dt en voorts, indien deze in liquidatie
treedt of wordt ontbonden. 
9.7 In bovengenoemde gevallen heeft ViaVa voorts het recht uitvoering van
de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder
ingebrekestelling of rechterl�ke interventie te beëindigen of op te schorten,
zonder recht op vergoeding van schade voor opdrachtgever die hierdoor
mocht ontstaan. 
9.8 De opdrachtgever gaat er mee akkoord dat ViaVa elektronisch
factureert. Indien opdrachtgever een factuur per post wenst te ontvangen
dan behoudt ViaVa zich het recht om hiervoor meerkosten à € 2,50 per
factuur te berekenen. 
9.9 De opdrachtgever kan bezwaren tegen de door ViaVa verzonden
facturen uiterl�k binnen zeven dagen na factuurdatum schriftel�k aan ViaVa
kenbaar maken. 
9.10 Alle door ViaVa geleverde diensten bl�ven eigendom van ViaVa totdat
alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen aan ViaVa z�n voldaan. 

A r t i k e l  9  B e t a l i n g



10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten
ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten,
offertes, strategieën, foto’s, teksten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan
berusten uitsluitend b� ViaVa tenz� schriftel�k anders is overeengekomen.
10.2 De door ViaVa geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltel�k of
geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenz� schriftel�k
anders is overeengekomen. 
10.3 De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten,
afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, z�n het eigendom van ViaVa
en worden beschermd door au teursrechten en intellectuele of industriële
eigendomsrechten die onder het toepassel�k recht bestaan. Het is gebruikers van
de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveel ‐
voudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming ViaVa.
10.4 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door ViaVa
ontwikkelde voortbrengselen van de mensel�ke geest, z�n en bl�ven eigendom
ViaVa, tenz� de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
10.5 Alle door de opdrachtgever gepubliceerde informatie via de door ViaVa
geleverde producten bl�ven eigendom van de opdrachtgever.
10.6 ViaVa is niet verantwoordel�k voor enige informatie die de klant op de ser ‐
vers van ViaVa plaatst. Indien de door opdrachtgever geplaatste informatie op
enige w�ze inbreuk maakt op de rechten van derden of in str�d is met wet en
regelgeving zal de opdrachtgever ViaVa vr�waren van enige aanspraken op
schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen
van de opdrachtgever.

effective booklet.
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11.1 ViaVa is uitsluitend aansprakel�k voor enige schade die de
opdrachtgever l�dt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door
opzet of bewuste roekeloosheid.
11.2 Indien ViaVa aansprakel�k is voor enige schade, is het slechts
aansprakel�k voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met
de uitvoering van de overeenkomst.
11.3 ViaVa is nooit aansprakel�k voor indirecte schade, zoals
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
11.4 Indien ViaVa aansprakel�k is, is deze aansprakel�kheid beperkt tot het
bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakel�kheidsverzekering
wordt uitbetaald en b� gebreke van (volledige) uitkering door een
verzekeringsmaatschapp� van het schadebedrag is de aansprakel�kheid
beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de
aansprakel�kheid betrekking heeft.
11.5 Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschr�vingen op de
website of in een catalogus z�n slechts indicatief en gelden slechts b�
benadering en kunnen geen aanleiding z�n tot schadevergoeding en/of
(gedeeltel�ke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van
enige verplichting.
11.6 Voor de uitvoering van de overeenkomst kan ViaVa afhankel�k z�n
van (online) diensten of software van derden. ViaVa is niet aansprakel�k
voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door
(online) diensten of software van derde part�en.
11.7 ViaVa is nimmer aansprakel�k voor de w�ze waarop de opdrachtgever
de informatie tot zich heeft gekregen/genomen. 

A r t i k e l  1 1  A a n s p r a k e l � k h e i d



12.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerl�k Wetboek
geldt dat een tekortkoming van ViaVa in de nakoming van enige verplichting
ten aanzien van de opdrachtgever niet aan ViaVa kan worden toegerekend in
een van de wil van ViaVa onafhankel�ke situatie, waardoor de nakoming van
haar verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever geheel of gedeeltel�k
wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in
redel�kheid niet van ViaVa kan worden verlangd.
12.2 Naast het bepaalde in lid 12.1 is onder overmacht zeker te verstaan al
hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
2.23 Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor ViaVa, één of
meerdere verplichtingen naar de opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden
die verplichtingen opgeschort totdat ViaVa er weer aan kan voldoen.
12.4 Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 60 kalenderdagen
heeft geduurd mogen beide part�en de overeenkomst schriftel�k geheel of
gedeeltel�k ontbinden.
12.5 ViaVa is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding
verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig
voordeel geniet.

effective booklet.
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13.1 De overeenkomst tussen ViaVa en de opdrachtgever wordt aangegaan
voor onbepaalde t�d, tenz� uit de aard van de overeenkomst iets anders
voortvloeit of part�en uitdrukkel�k en schriftel�k anders z�n overeengekomen.
13.2 Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder opzegterm�n. De
opdrachtgever geeft ViaVa opdracht voor een nader te bepalen aantal uur.
Deze samenwerking kan door beide part�en worden beëindigd zonder
inachtneming van een opzegterm�n.
13.3 Beide part�en, zowel opdrachtgever als ViaVa, komt de bevoegdheid
tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere part�, na
een schriftel�ke ingebrekestelling waarb� een redel�ke term�n gesteld wordt
voor zuivering van de te kortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van de wezenl�ke verplichtingen ingevolge de gesloten
overeenkomst.
13.4 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 7.2 kan ViaVa de
overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterl�ke tussenkomst
door schriftel�ke kennisgeving met onmiddell�ke ingang geheel of
gedeeltel�k beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder
in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• aan klant (voorlopige) uitstel van betaling wordt verleend;
• ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat klant niet aan z�n of haar betalingsverplichting
b� verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
• klant handelt in str�d met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit
de overeenkomst 
met ViaVa voortvloeiende verplichting;
• klant inbreuk maakt op rechten van derden;
• klant handelt in str�d met redel�ke richtl�nen of aanw�zingen van ViaVa;
• klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftel�k
wel al dan niet aan getekend schr�ven;
• b� terugkerende betalingsproblemen.
ViaVa zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 13.4 nimmer tot
enige schadevergoeding z�n gehouden.

A r t i k e l  1 3  D u u r  v a n  d e
o v e r e e n k o m s t
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13.5 Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld
in artikel 13.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft
ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende
betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making z�n.
Bedragen die ViaVa vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met
hetgeen z� reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of
geleverd, bl�ven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde
onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding
direct opeisbaar. 
13.6 ViaVa behoudt zich het recht om haar algemene voorwaarden te
w�zigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien ViaVa overgaat
tot w�ziging van de voorwaarden, stelt ViaVa de opdrachtgever hiervan op
de hoogte. Het staat de opdrachtgever vervolgens vr� om de overeenkomst
te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden
gelding kr�gen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van
deze nieuwe algemene voorwaarden. 



14.1 ViaVa zal b� de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogel�k het in de
offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de
opdrachtgever de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte
overeengekomen beoogde resultaat, zullen ViaVa en de opdrachtgever in overleg
treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen. 
14.2 In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 14.1 zullen de kosten voor het
meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van ViaVa
worden gefactureerd aan de opdrachtgever, tenz� de opdrachtgever naar inziens
van ViaVa aannemel�k kan maken dat de afw�kingen in het resultaat te w�ten z�n
aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van ViaVa. 
14.3 Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van ViaVa te leveren
diensten voor rekening komt van ViaVa, heeft de klant geen recht op
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen
bepaald in deze voorwaarden. 

effective booklet.
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15.1 Opdrachten uitgevoerd op basis van een projecttarief worden in
twee term�nen gefactureerd. 
B� aanvang van de opdracht wordt 40 % gefactureerd, na oplevering
van het project wordt de overige 60 % gefactureerd. 
15.2 Alle werkzaamheden die op projectbasis dienen te worden
uitgevoerd, worden middels een offerte vooraf overeengekomen.
Eventuele w�zigingen of meerwerk worden op basis van nacalculatie
aan de hand van het op dat moment geldende uurtarief achteraf
gefactureerd. 

A r t i k e l  1 5  B � z o n d e r e  b e p a l i n g e n
k e n n i s m a k i n g s p a k k e t  e n

p r o j e c t b a s i s



16.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd
wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
kracht bl�ven en zullen ViaVa en de opdrachtgever in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarb� zoveel mogel�k het doel en de strekking van de nietige
c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 
16.2 Indien de opdrachtgever in z�n opdracht bepalingen of voorwaarden
opneemt die afw�ken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden z�n deze voor
ViaVa alleen bindend indien en voor zover deze door ViaVa uitdrukkel�k schriftel�k
z�n aanvaard. 
16.3 Indien ViaVa op eigen initiatief ten gunste van de klant afw�kt van de
Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de opdrachtgever nimmer enige
rechten aan ontleend worden.
16.4 Eventuele andere voorwaarden van de opdrachtgever z�n niet van
toepassing. 
16.5 Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts
door de opdrachtgever op een derden worden overgedragen indien ViaVa hier
schriftel�k toestemming voor heeft gegeven. 
16.6 Op alle rechtsbetrekkingen waarb� ViaVa part� is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.
16.7 De opdrachtgever en ViaVa zullen eventuele geschillen eerst in onderling
overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de
rechter.
16.8 Indien dwingendrechtel�ke regels niet anders bepalen, is in eerste instantie
de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland bevoegd kennis te
nemen van geschillen tussen ViaVa en de opdrachtgever.

effective booklet.
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