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ALGEMENE VOORWAARDEN WERKSTUDIO 
1. Algemeen 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes 
en overeenkomsten tussen Werkstudio en opdrachtgever(s) respectievelijk hun wettelijk 
vertegenwoordigers en/of rechtsopvolgers. De algemene voorwaarden gelden ook voor derden 
die de Werkstudio inschakelt voor de uitvoering van de opdracht. 
De algemene voorwaarden van opdrachtgever en/of afwijkingen van de algemene voorwaarden 
van Werkstudio zijn slechts geldig indien deze door middel van een schriftelijke bevestiging door 
Werkstudio zijn aanvaard. 
2. Offertes 
Offertes van Werkstudio zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. 
Opdrachtgever is verplicht de offerte en/of opdrachtbevestiging op juistheid en volledigheid te 
controleren. Aan het doen van een beknopt voorstel voor een bijdrage en/of aan een oriënterend 
gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het echter om een uitgewerkt voorstel gaat, er veel 
voorbereidend werk verricht moet worden of anderszins de offerte meer dan twee uur werk vraagt 
dan kunnen deze kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever wordt in dat geval 
vooraf in kennis gesteld. 
De door Werkstudio gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is 
aangegeven. Opdrachtgever bevestigt de opdracht door middel van een schriftelijke bevestiging 
binnen de in de offerte gestelde termijn.  
3. Totstandkoming van de overeenkomst 
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever de opdracht bevestigt en  
Werkstudio deze aanvaardt. Bij verzending per e-mail is een handtekening van opdrachtgever niet 
noodzakelijk om tot een juridisch bindende overeenkomst te komen.  
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking 
van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 
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4. Uitvoering van de opdracht 
Bij het uitvoeren van de opdacht heeft Werkstudio de inspanningsverplichting om de 
werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en in overeenstemming met de 
eisen van goed vakmanschap en deskundigheid. 
Werkstudio kan het bereiken van het beoogde resultaat niet garanderen. Werkstudio behoudt zich 
het recht voor werkzaamheden door derden uit te laten voeren, in overleg met opdrachtgever.  
Opdrachtgever zal volledige medewerking verlenen aan de uitvoering van de opdracht en 
desgewenst aan Werkstudio ter beschikking stellen wat benodigd is. Dit kan betrekking hebben op 
menskracht, documentatie, gegevens en aanwezige faciliteiten in materiële en ruimtelijke zin. 
5. Geheimhouding 
Werkstudio is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, tenzij zij een wettelijke of 
beroepsplicht tot bekendmaking heeft. Partijen zullen de verplichtingen van dit artikel opleggen 
aan door hen ingeschakelde derden. 
 
6. Intellectuele eigendom 
Werkstudio behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot het auteursrecht van de gegeven 
adviezen, voor zover dit uit de wet voortvloeit. 
Modellen, methodieken en instrumenten die zijn ontwikkeld of worden toegepast door  
Werkstudio voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van Werkstudio. 
7. Honorarium 
Het honorarium van Werkstudio is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.  
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium 
overeenkomen. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden 
vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. De bedragen met betrekking tot het 
honorarium evenals eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. 
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Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 4 weken zullen de verschuldigde kosten door 
middel van termijnfacturen in rekening worden gebracht.  
 
8. Betaling 
Betaling door de opdrachtgever is zonder aftrek, korting of schuldverrekening te voldoen binnen 
de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan veertien (14) dagen na factuurdatum. 
Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door  
Werkstudio aan te wijzen bank- of girorekening. 
Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt zal Werkstudio zonder nadere 
ingebrekestelling en onverminderd haar overige rechten opdrachtgever de wettelijke handelsrente 
in rekening brengen tot op de datum van volledige voldoening. 
Werkstudio behoudt zich het recht voor de werkzaamheden en diensten op te schorten ingeval 
opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. 
9. Aansprakelijkheid 
Werkstudio is enkel aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een tekortkoming in de 
uitvoering van een opdracht voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek aan 
zorgvuldigheid, dan wel opzet of grove schuld.  
Werkstudio is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
Indien Werkstudio aansprakelijk is voor geleden schade dan zal de hoogte van de 
schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de 
toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van De Werkstudio wordt uitbetaald. Indien om welke 
reden dan ook geen uitkering krachtens verzekering plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid van  
Werkstudio beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Werkstudio in de voorafgaande zes 
maanden aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht. 
10. Opzegging 
Indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, dan kan ieder der partijen de 
overeenkomst opzeggen met inachtneming van een termijn van een maand. Partijen kunnen een 
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overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd of voor het behalen van een bepaald resultaat 
voortijdig eenzijdig beëindigen  indien een van hen van mening is dat uitvoering van de opdracht 
niet meer plaats kan vinden volgens de gemaakte afspraken of indien het door partijen beoogde 
resultaat niet meer haalbaar is. Dit moet gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij kenbaar 
gemaakt worden. 
Indien de overeenkomst voortijdig wordt opgezegd is opdrachtgever gehouden tot betaling van 
de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden of aangegane verplichtingen door of 
namens Werkstudio in het kader van de opdracht (bijvoorbeeld zaalhuur of inhuren derden). 
11. Ontbinding 
Werkstudio is bevoegd met onmiddellijke ingang de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder 
ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst ingeval van overlijden, faillissement, surseance van 
betaling, stillegging, beslaglegging op, onder curatele stelling, ontbinding of financieel 
onvermogen van opdrachtgever cq het bedrijf van opdrachtgever. 
De vorderingen van Werkstudio op opdrachtgever zijn in geval van ontbinding direct opeisbaar 
alsmede behoudt zij zich het recht voor schadevergoeding te eisen. 
12. Overmacht 
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd 
worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de 
wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende handelingen voor hun 
rekening komt. 
Indien Werkstudio ten tijde van het intreden van overmacht (gedeeltelijk) haar verplichtingen uit 
de overeenkomst is nagekomen is opdrachtgever gehouden de (gedeeltelijke) declaratie te 
voldoen. 
13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 
Op alle overeenkomsten tussen Werkstudio en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
 
 
 


