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Artikel 1.

Definities

1.1.

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij,
Dijkhuis Communicatie (verder DHC genoemd) , zich jegens de andere partij, de opdrachtgever,
verbindt interim-opdrachten te (doen) verrichten of advies opdrachten uit te voeren.

1.2.

Interim-opdracht: de opdracht tot het tijdelijk vervullen van communicatie- onderzoek, advies,
uitvoering, al dan niet als leidinggevende met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en
bevoegdheden.

1.3.

Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die aan DHC opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van
interim-opdrachten.

1.4.

DHC: de (rechts-)persoon die de opdracht als bedoeld in 1.1. heeft aanvaard of een aan een mogelijke
opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

1.5.

Partijen: Opdrachtgever en DHC.

1.6.

Contractperiode: afhankelijk van de aanvaarding van de offerte met het Plan van Aanpak en/of de
overeengekomen duur van de opdracht.

1.7.

Plan van Aanpak: de uitwerking of bijstelling van de opdracht, de planning van de uitvoering, de te
bereiken resultaten en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

1.8.

Voortgangs- en eindrapportage: rapportage omtrent het verloop van de opdracht en eventuele
wijzigingen in het Plan van Aanpak.

1.9.

Schade: alle directe- en indirecte gevolgschade, daaronder begrepen winstderving, bedrijfsschade,
(bijkomende) kosten, directe/indirecte schade- of direct/indirect verlies door derden.

1.10.

Werkdag: twee dagdelen van vier uren, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 2.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

2.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten met
betrekking tot het door DHC uitvoeren van interim-diensten in de ruimste zin van het woord, alsmede
op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q.
rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.2.

Een verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij
de opdrachtgever daarbij voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarden van DHC
uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen
voordat hierover overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene
voorwaarden van de opdrachtgever en andere op documenten van de opdrachtgever afgedrukte
bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

2.3.

Overeenkomsten van opdracht komen schriftelijk tot stand binnen 20 dagen na de fysieke aanvang
van de overeengekomen opdracht, door ondertekening van partijen van de overeenkomst van
opdracht, c.q. de opdrachtbevestiging, vermeldende tenminste: een omschrijving van de opdracht, de
verwachte duur van de werkzaamheden en de tarieven. De in de overeenkomst van opdracht c.q. de
opdrachtbevestiging genoemde verwachte duur en tariefstelling zijn ramingen die op basis van
inzichten ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend werden beschouwd.

2.4.

Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever
voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. In dit
verband is DHC gerechtigd om bij of na het sluiten van de overeenkomst zekerheid van de
opdrachtgever te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
Opdrachtgever is bij voormelde vordering niet gerechtigd tot opschorting van de opdracht.

2.5.

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere bureaus of personen wenst
te verstrekken, dient hij DHC hiervan, onder vermelding van de namen op de hoogte te stellen. Indien
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een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij mee te
delen wie of welk bureau dit is geweest.
2.6.

Door DHC aan de opdrachtgever in het offerte stadium verstrekte zaken zoals, werkmethodieken,
ontwerpen, modellen, monsters, elektronisch of anderszins opgeslagen gegevens, dienen door de
opdrachtgever op het eerste verzoek te worden geretourneerd.

Artikel 3.

Uitvoering van de opdracht

3.1.

Inspanningsverplichting. DHC zal zich naar vermogen inspannen om een overeenkomst naar behoren
uit te voeren. Zorgvuldig en onafhankelijk, en de belangen van de opdrachtgever naar beste vermogen
behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk
zal DHC de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

3.2.

In een bilateraal overleg waarbij steeds aanwezig of vertegenwoordigd zijn, opdrachtgever en DHC,
wordt periodiek gerapporteerd aan de opdrachtgever inzake de voortgang van de opdracht en
eventuele andere belangrijke ontwikkelingen.

3.3.

In het kader van de interim-managementopdracht wordt een voortgang- dan wel eindrapportage
uitgebracht.

Artikel 4.

Medewerking opdrachtgever

4.1.

De opdrachtgever zal DHC op eerste verzoek van DHC, zorgvuldig introduceren binnen de organisatie
ten behoeve waarvan DHC een overeenkomst uitvoert.

4.2.

De opdrachtgever zorgt dat alle documenten, gegevens en materialen die DHC redelijkerwijs nodig
heeft voor het uitvoeren van een overeenkomst tijdig aan DHC worden verstrekt. Gebeurt dit niet dan
heeft DHC het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, en om de uit de
opschorting voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in
rekening te brengen.

4.3.

De opdrachtgever staat in voor de inzet en kwaliteit van alle door zijn bij de uitvoering van de
overeenkomst betrokken medewerkers en derden.

4.4.

Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de
opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de opdracht van DHC.

Artikel 5.

Inzet derden

5.1.

Aanvraag offertes toeleveranciers. Indien DHC op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor
kosten van derden opstelt dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben.
Desgewenst kan DHC namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

5.2.

Als volgens DHC voor een goede uitvoering van de opdracht het redelijkerwijze noodzakelijk is, dan
wel uit de aard van die overeenkomst voortvloeit, mag DHC voor rekening en risico van de
opdrachtgever, alsmede namens de opdrachtgever overeenkomsten met derden aangaan voor het
leveren of ter beschikking stellen van zaken/diensten. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te
komen vergoeding afspreken.

5.3.

Inschakeling van derden is geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever, als de opdrachtgever
daartoe het initiatief neemt of vasthoudt aan de relatie met de derden.

5.4.

Als bij de uitvoering van de opdracht DHC volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico
goederen of dienste van derden betrekt waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan
de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleveranciers met
betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze
goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.
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Artikel 6.

Controle prestaties en zaken

6.1.

De opdrachtgever is verplicht de verrichte prestaties direct ter plekke en de geleverde zaken
onmiddellijk bij aflevering te controleren om zo veel mogelijk vast te stellen of zij aan de opdracht
beantwoorden.

6.2.

Goedkeuring opdrachtgever concepten. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking
wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste rapportversies,
modellen, prototypes of concepten te controleren en goed te keuren. Op verzoek van DHC dient de
opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

6.3.

Voor (onderzoeks)rapporten en communicatieplannen dient de opdrachtgever binnen vijf werkdagen
na ontvangst, schriftelijk te reageren en mee te delen of de stukken zijn goedgekeurd of afgekeurd.
Indien de aard van de overeenkomst of van het rapport een snellere reactie van de opdrachtgever
vergt, dient de opdrachtgever binnen de nader tussen partijen overeen te komen kortere termijn te
reageren.

6.4.

Als de opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert of op onjuiste of onredelijke gronden de
goedkeuring onthoudt, wordt goedkeuring geacht te zijn verleend en is een beroep van de
opdrachtgever op onjuistheid van het rapport niet langer mogelijk.

Artikel 7.

Klachten

7.1.

Klachten over de verrichte prestaties en geleverde zaken dienen door de opdrachtgever in ieder geval
binnen vijf werkdagen na het verrichten van de prestaties of na aflevering van de zaken althans binnen
vijf werkdagen nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd aan DHC te
worden gemeld.

7.2.

Als de klacht gegrond is, mag DHC de overeenkomst alsnog uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij
dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden.
a.

De opdrachtgever dient zinloosheid van de uitvoering schriftelijk kenbaar te maken aan DHC.

b.

Als het uitvoeren van de opdracht niet meer mogelijk of zinvol is, zal DHC slechts
aansprakelijk zijn binnen de grenzen van aansprakelijkheid als opgenomen in deze algemene
voorwaarden.

Artikel 8.

Eigendomsvoorbehoud

8.1.

De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en gebruiksgerechtigdheid (inclusief
intellectuele eigendomsrechten) van de door hem aan DHC geleverde of overhandigde zaken en/of
gegevens. De opdrachtgever vrijwaart DHC voor eventuele aanspraken van derden voor het gebruik
van die zaken en of gegevens.

8.2.

Alle door DHC gegeven zaken blijven eigendom van DHC totdat alle prestaties die de opdrachtgever als
tegenprestatie verschuldigd is voor de opdracht volledig aan DHC zijn voldaan.

Artikel 9.
9.1.

Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart DHC of door DHC bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle
aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de
opdracht.
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9.2.

De opdrachtgever vrijwaart DHC voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele
eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de
opdracht worden gebruikt.

Artikel 10.

Intellectueel eigendomsrecht

10.1.

Auteursrechthebbende DHC garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en
dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als de maker in de zin van de Auteurswet
en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

10.2.

Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende
rechten van intellectuele eigendom waaronder het modelrecht en het auteursrecht toe aan DHC.

10.3.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van
onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modellen recht,
auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de
mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

10.4.

De opdrachtgever is niet gerechtigd om de resultaten van (de uitvoering van) een overeenkomst, op
enig andere wijze te gebruiken of doen gebruiken dan nadat een dergelijk gebruik uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen.

10.5.

Voor elk gebruik van het ontwerp, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt DHC zonder
overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke
vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van 250 Euro.

10.6.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de ontwerper
veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen.

Artikel 11.

Overmacht

11.1.

Er is sprake van overmacht als een tekortkoming DHC niet kan worden toegerekend doordat zij niet is
te wijten aan haar schuld. Noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen.

11.2.

In geval van stakingen, stagnatie, of ziekte bij door DHC ingeschakelde derden waarvan DHC voor de
uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, nieuwe beperkende
overheidsvoorschriften, natuurrampen, oproer, waardoor de nakoming door DHC onmogelijk wordt of
onredelijk bemoeilijken, kan aan DHC een daardoor veroorzaakte tekortkoming (tevens) niet worden
toegerekend.

11.3.

Tijdens overmacht en de omstandigheden als genoemd in lid 11.2 is DHC bevoegd zijn verplichtingen
jegens de opdrachtgever op te schorten. Indien deze periode waarin DHC de verplichtingen geheel niet
kan nakomen, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de betreffende
overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11.4.

De opdrachtgever is gehouden om, voor zover DHC bij het intreden van de overmacht of de
omstandigheden als genoemd in lid 11.2 al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, het
daarvoor verschuldigde aan DHC te voldoen.

Artikel 12.

Aansprakelijkheid

12.1.

DHC is aansprakelijk voor schade voor zover die ontstaan is door haar opzet en/of grove schuld.

12.2.

De aansprakelijkheid van DHC is beperkt tot de door de opdrachtgever geleden schade die het
rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van de schuld van DHC.
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12.3.

DHC is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan door (gebruik van) door de
opdrachtgever verstrekte (gebrekkige) materialen, (onjuiste of onvolledige) gegevens en/of
documenten.

12.4.

De aansprakelijkheid van DHC is beperkt tot het bedrag gelijk aan de op grond van de betreffende
overeenkomst aan de opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege.

12.5.

De aansprakelijkheid van DHC voor schade als gevolg van fouten van door DHC en /of de
opdrachtgever voor de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derde, is beperkt tot zover als de
derde DHC effectief vrijwaart waarbij DHC alles zal doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag
worden waaronder medewerking verlenen zodat de opdrachtgever een zo hoog mogelijke
schadevergoeding kan krijgen van de betreffende derde.

Artikel 13.

Beperking aansprakelijkheid

Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel is DHC niet aansprakelijk voor:
a.

niet-rechtstreekse, indirecte schade waaronder begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

b.

enige schade indien DHC niet binnen 10 werkdagen nadat de opdrachtgever van de
schadeveroorzakende gebeurtenis wetenschap heeft gekregen en daarvan schriftelijk door de
opdrachtgever op de hoogte is gesteld;

c.

schade indien en voor zover de schade is gedekt door een door de opdrachtgever gesloten verzekering;

d.

schade als gevolg van fouten in enig ontwerp of in tekst of gegevens indien de opdrachtgever het
betreffende ontwerp, de betreffende tekst of gegevens heeft goedgekeurd, dan wel indien de
opdrachtgever door DHC in de gelegenheid is gesteld daarover een controle uit te voeren, maar
daarvan heeft afgezien;

e.

schade als gevolg van fouten in enig ontwerp of in tekst of gegevens indien de opdrachtgever het tot
stand brengen of het laten uitvoeren van een bepaald model een bepaald prototype of bepaalde proef
achterwege heeft gelaten en deze fouten in een dergelijk model een dergelijk prototype of een
dergelijke proef waarneembaar zouden zijn geweest zodat deze hadden kunnen worden voorkomen;

f.

voor schade als gevolg van beschadiging, verlies of vernietiging van materialen of gegevens die aan
DHC voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 14.

Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid van DHC vervalt door het verloop van een jaar vanaf het moment dat de opdracht is
voltooid.

Artikel 15.

Bewaarplicht

15.1.

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, om kopieën van de door hem verstrekte
gegevens en materialen voor DHC beschikbaar te houden totdat de uitvoering van de overeenkomst
geheel is voltooid.

15.2.

Indien de opdrachtgever de in het vorige lid genoemde verplichting niet nakomt, kan DHC niet
aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het wel nakomen van die verplichting niet zou zijn
opgetreden.
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Artikel 16.

Schadeclaims derden

16.1.

Als de opdrachtgever door een derde wordt aangesproken over schade waarvoor de opdrachtgever
en/of de derde DHC (mede) aansprakelijk kunnen of zullen stellen, moet de opdrachtgever DHC
daarvan binnen 8 dagen na het indienen van de schadeclaim schriftelijk op de hoogte te stellen.

16.2.

De opdrachtgever zal dergelijke schadeclaims slechts afwikkelen in overleg met DHC (die hiertoe geen
aansprakelijkheid erkent) op straffe van verval van de aanspraken van de opdrachtgever jegens DHC.

Artikel 17.

Honorarium en andere kosten

Naast het overeengekomen honorarium, komen ook de kosten die DHC voor de uitvoering van de opdracht
maakt voor vergoeding in aanmerking zoals verzend-, transport-, porto, - reis,- en verblijfkosten, de kosten
van voor de uitvoering van een overeenkomst ingeschakelde derden, omzetbelasting en eventuele andere
heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 18.

Meerwerk

Als DHC door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of
door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten
zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd op basis van de gebruikelijke tarieven van DHC.

Artikel 19.

Prijsstijgingen

19.1.

DHC is bevoegd haar prijzen jaarlijks per 1 januari te verhogen. Verhogingen gaan eerst in op het
moment dat DHC de opdrachtgever van de verhoging in kennis heeft gesteld.

19.2.

DHC is voorts gerechtigd om stijgingen van uurtarieven en honoraria bij door haar bij de uitvoering
van een overeenkomst ingeschakelde derden alsmede stijgingen in overige kostenposten door te
berekenen aan de opdrachtgever zelfs in geval van vaste prijzen.

19.3.

Behoudens de jaarlijkse prijsverhoging per 1 januari, en behoudens de doorberekening en
kostenstijging als bedoeld in 20.3. verhoogt DHC haar prijzen niet gedurende de eerste zes maanden
dat partijen een eerste overeenkomst zijn aangegaan.

Artikel 20.

Betaling

20.1.

DHC houdt voor de opdracht per maand een tijdverantwoording bij, welke als basis dient voor de
berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde opdracht.

20.2.

DHC brengt bij de opdrachtgever voor een werkdag niet meer dan twee dagdelen van vier uren in
rekening, tenzij daarover van tevoren tussen DHC en de Opdrachtgever afwijkende afspraken zijn
gemaakt.

20.3.

DHC declareert maandelijks de door haar in die maand verrichte werkzaamheden. Betaling van het
factuurbedrag dient - zonder recht op korting of verrekening - te geschieden binnen veertien dagen na
factuurdatum, zo die niet geschiedt, dan is zij van rechtswege in verzuim en is zij gehouden tot
vergoeding van de wettelijke rente vermeerderd met 2% over het openstaande bedrag. Declaraties
zijn te allen tijde voorzien van een datum specificatie.

20.4.

DHC is gerechtigd op basis van voorschotdeclaraties te factureren. Verrekening van het voorschot
vindt steeds per maand achteraf plaats, tenzij anders overeengekomen.

20.5.

Volledige betaling van de facturen dient binnen 15 dagen na factuurdatum door DHC te zijn ontvangen,
tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
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20.6.

DHC heeft het recht haar honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte
werkzaamheden en gemaakte kosten voor de uitvoering van de opdracht.

20.7.

De opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting en/of verrekening van zijn betalingsverplichtingen
jegens DHC, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare
voorschotten, die hij aan DHC heeft verstrekt.

20.8.

Bij overschrijding van een betalingstermijn en/of bij onvolledige betaling is de opdrachtgever in
verzuim. Hij is dan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door DHC gemaakte
kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de
rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband
met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten
en kosten van rechtskundige bijstand, indien DHC als de verliezende partij in de kosten wordt
veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 10% van het factuurbedrag
met een minimum van 75 Euro.

Artikel 21. Verlenging en beëindiging
21.1.

De overeenkomst wordt na ommekomst van de overeengekomen looptijd van rechtswege beëindigd,
tenzij partijen uiterlijk één maand vóór het einde van de contractperiode anderszins schriftelijk
overeenkomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet tenzij
daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken.

21.2.

Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst gedurende de contractsperiode tussentijds op te zeggen
met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient steeds bij aangetekend
schrijven te geschieden.

21.3.

In afwijking van het in het vorige artikel bepaalde kunnen partijen de onderhavige overeenkomst met
onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:
21.3.1. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
21.3.2. de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
21.3.3. de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd,
21.3.4. conservatoir- of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de
roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de wederpartij.

21.4.

Opdrachtgever legt aan DHC geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten
van de opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van opdrachtgever en/of de
beroepsethiek.

21.5.

Indien één der partijen de overeenkomst opzegt krachtens de in de vorige leden genoemde redenen, is
deze partij jegens de opgezegde partij niet tot enige schadevergoeding gehouden.

21.6.

leder der partijen heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke
tussenkomst te beëindigen indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van en niet, na daartoe
schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen veertien dagen na verzending van deze
aanmaning alsnog nakomt.

Artikel 22.

Gebruik resultaat na voortijdig beëindiging

Indien de opdracht om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer)
toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen, adviezen, methodieken, trainingen te gebruiken en
komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
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Artikel 23.

Vertrouwelijkheid

23.1.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van een overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de informatieverschaffende partij is medegedeeld.

23.2.

De opdrachtgever verbindt zich voorts om, zonder instemming van DHC geen mededelingen aan
derden te doen over de aanpak, werkwijze, rapportage ed van DHC

Artikel 24.

Overige bij de werkzaamheden betrokken personen

24.1.

De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van een overeenkomst en gedurende een jaar na het
einde daarvan geen door DHC ingeschakelde bij de werkzaamheden betrokken personen in dienst
nemen en/of met hen overeenkomsten aangaan.

24.2.

In geval van overtreding van het verbod in het vorige lid is de opdrachtgever van rechtswege in
verzuim.

Artikel 25.

Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen het bureau en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter
tot het kennisnemen van geschillen tussen DHC en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het
arrondissement waar DHC is gevestigd.

