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Algemene voorwaarden HobbitSoft Consultancy 
B.V. 
 
1. Toepasselijkheid:  

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders 
is overeengekomen, van toepassing op alle 
offertes en overeenkomsten van of met 
HobbitSoft Consultancy B.V. en alle daarmee 
verband houdende handelingen, zowel van 
voorbereidende als uitvoerende aard. 

2. Aanbieding en acceptatie:   
een overeenkomst komt tot stand op het moment 
dat de Opdrachtgever akkoord gaat met de door 
HobbitSoft Consultancy voorgestelde 
overeenkomst. Deze overeenkomst wordt door 
de Opdrachtgever voor akkoord getekend voor 
de ingangsdatum van de overeenkomst. Na 
ontvangst en acceptatie door HobbitSoft 
Consultancy kan met de werkzaamheden worden 
gestart. 

3. Duur en beëindiging:   
een overeenkomst van minimaal 6 maanden kan 
door partijen worden beëindigd door schriftelijke 
mededeling aan de wederpartij met inachtneming 
van een opzegtermijn van 1 maand. HobbitSoft 
Consultancy heeft het recht de overeenkomst 
zonder ingebrekestelling of gerechtelijke 
tussenkomst met onmiddellijke ingang te 
beëindigen indien de Opdrachtgever in staat van 
faillissement is verklaard, surseance van betaling 
heeft aangevraagd of verkregen of anderszins 
het vrije beheer over zijn vermogen heeft 
verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht 
op enige schadevergoeding. 

4. Ontoerekenbare tekortkomingen:  
In aanvulling van al hetgeen in de wet en 
jurisprudentie onder ontoerekenbare 
tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de 
volgende omstandigheden ontoerekenbare 
tekortkomingen van HobbitSoft Consultancy op: 
tekortschietende inzetbaarheid van betrokken 
uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg 
van ziekte, arbeidsongeschiktheid of persoonlijke 
onmisbaarheid. 

5. Prijzen:  
De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW 
en andere heffingen welke van overheidswege 
worden opgelegd. De prijs is gebaseerd op de 
duur van de overeenkomst op de locatie zoals 
vermeld in de overeenkomst. Indien de 
werkzaamheden plaats vinden op een andere 
locatie dan in de overeenkomst vermelde locatie 
dan zal een langere reistijd als werktijd worden 
gezien. De overeengekomen prijs is geldig voor 
de duur van de overeenkomst. 

6. Betalingsvoorwaarden:  
Facturering vindt plaats op de overeengekomen 
periode zoals vermeld in de overeenkomst. Bij 
gebreke van betaling  is HobbitSoft Consultancy 
bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten of 
te staken. Facturen dienen uiterlijk 30 dagen na  

 
 
 
factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW op  
de door HobbitSoft Consultancy aan te wijzen 
girorekening. Bij niet tijdige betaling is 
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, 
ook zonder een daartoe strekkende 
ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een 
vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de 
geldende wettelijke rente. Indien HobbitSoft 
Consultancy zijn vordering op Opdrachtgever ter 
incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke 
met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij 
de buitengerechtelijke incassokosten door 
partijen gefixeerd worden op 15% van de 
hoofdsom met een minimum van 110 Euro 
exclusief BTW. Opdrachtgever dient eventuele 
bezwaren tegen de factuur van HobbitSoft 
Consultancy binnen twee weken na factuurdatum 
aan HobbitSoft Consultancy schriftelijk kenbaar 
te maken. 

7. Afdracht premie UWV:  
Bij facturering aan de klant zijn eventuele sociale 
premie afdrachten achteraf met betrekking tot 
uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van 
HobbitSoft Consultancy.  Om aanspraak hierop te 
kunnen maken dient HobbitSoft binnen 7 dagen 
na melding van het UWV een kopie van de 
desbetreffende aanslag te ontvangen. 

8. Doorlooptijd:  
Bij de start van de overeenkomst zal een 
opdrachtformulering worden gemaakt door 
HobbitSoft Consultancy waarin de op te leveren 
producten zullen worden vermeld met een 
schatting van de doorlooptijd. Na goedkeuring 
door de Opdrachtgever is HobbitSoft Consultancy 
verplicht deze opdracht zo goed mogelijk uit te 
voeren en de op te leveren producten binnen de 
gestelde doorlooptijd te leveren met 
inachtneming van artikel 3 en artikel 4. 
De navolgende omstandigheden kunnen 
aanleiding geven tot langere doorlooptijden die 
buiten de invloedsfeer van HobbitSoft 
Consultancy liggen: 
Gebreken en tekortkomingen in diensten of 
producten van derden, die door HobbitSoft 
Consultancy in redelijkheid niet waren te voorzien 
dan wel waarop HobbitSoft Consultancy weinig of 
geen invloed kan hebben. 
Tekortschietende medewerking van de 
Opdrachtgever bij uitvoering van de 
overeengekomen opdracht. 
HobbitSoft Consultancy verplicht zich wel tot het 
signaleren van deze knelpunten en deze te 
bespreken met de Opdrachtgever of zijn 
aangewezen vervanger (zie ook artikel 9). 

9. Kwaliteitsborging: 
Tijdens de duur van de overeenkomst zal er 
periodiek overleg plaatsvinden. Tijdens dit 



HobbitSoft Consultancy B.V. 
Arnhemseweg 575 | 7361 CK Beekbergen | KvK: 08075752 
T: 06-10488355  
E-mail: a.hollants@hobbitsoft.nl  
Website: www.hobbitsoft.nl 

 
Gespecialiseerd in architectuur in organisaties, in formatiemanagement en verandertrajecten  

 

© HobbitSoft Consultancy B.V. 2010 2 

overleg zullen de vorderingen en de eventuele 
knelpunten worden besproken. Eventueel kan de 
oorspronkelijke opdrachtformulering aangepast 
worden. In een aangepaste opdrachtformulering 
zal altijd de reden van aanpassingen worden 
vermeld. De aangepaste opdrachtformulering kan 
van invloed zijn op de doorlooptijd (zie artikel 8). 
Na afloop van de overeenkomst zal een evaluatie 
plaatsvinden. De tijd van deze evaluatie zal niet 
in rekening worden gebracht en is bedoeld ter 
verbeteringen van dienstverlening van HobbitSoft 
Consultancy. 

10. Vertrouwelijke informatie:  
Partijen zullen over en weer geheimhouding in 
acht nemen ten aanzien van alle gegevens 
waarvan de desbetreffende partij in een door de 
onderhavige voorwaarde beheerste verhouding 
kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet 
zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan 
wenst. 

11. Aansprakelijkheid, vrijwaring en uitsluiting:  
Voor zover HobbitSoft Consultancy bij zijn 
activiteiten afhankelijk is van de medewerking, 
diensten en leveranties van derden, kan 
HobbitSoft Consultancy op geen enkele manier 
aansprakelijk gesteld worden voor welke schade 
dan ook voortkomend uit deze relaties met 
HobbitSoft Consultancy of het verbreken ervan 
ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar 
wordt gedurende de relatie met HobbitSoft 
Consultancy. HobbitSoft Consultancy< is niet 
aansprakelijk voor schade die het gevolg is van 
onvolkomenheden of tekortkomingen in 
apparatuur of programmatuur van anderen. 
Indien de aansprakelijkheid van HobbitSoft 
Consultancy voor schade van Opdrachtgever al 
moet worden aangenomen, dan zal zijn 
aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van 
maximaal het totaal van betalingen (exclusief 
BTW) aan HobbitSoft Consultancy gedaan in het 
kader van deze overeenkomst. Iedere 
aansprakelijkheid van HobbitSoft Consultancy 
voor enige andere vorm van schade is 
uitgesloten, daaronder inbegrepen aanvullende 
schadevergoedingen in welke vorm dan ook, 
vergoedingen van indirecte schade, 
gevolgschade of schade wegens gederfde omzet 
of winst. 
Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de 
inhoud van de door hem aangeleverde teksten of 
ander ter beschikking gesteld materiaal. 
Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten 
van derden zich verzetten tegen 
beschikbaarstelling van apparatuur, 
programmatuur of materialen met het doel van 
gebruik, bewerking of verbetering en 
Opdrachtgever vrijwaart HobbitSoft Consultancy 
tegen elke actie welke is gebaseerd op de 
bewering  dat zodanig beschikbaarstelling, 
gebruik of bewerking inbreuk maakt op enig recht 
van derden. 

12. Wijziging voorwaarden:  
HobbitSoft Consultancy behoudt zich het recht 
voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te 
vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van 
reeds gesloten overeenkomsten met 
inachtneming van een termijn van 30 dagen na 
schriftelijke bekendmaking van wijzigingen. 
Indien Opdrachtgever een wijziging in deze 
voorwaarden niet wil accepteren, dan kan hij de 
bestaande overeenkomst per ingangsdatum van 
de nieuwe voorwaarden ontbinden. 

13. Geschillenregeling en toepasselijk recht:  
Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meerdere 
artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden 
verklaard, zullen overige bepalingen volledig van 
kracht blijven en zullen HobbitSoft Consultancy 
en Opdrachtgever in overleg treden teneinde 
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, 
dan wel vernietigde bepalingen overeen te 
komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de 
strekking van de nietige, dan wel vernietigde 
bepalingen, in acht worden genomen. 


