
                                                                                                                                                          

ALGEMENE VOORWAARDEN JURABOS

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Jurabos in opdracht 
verricht en op alle overeenkomsten die Jurabos met opdrachtgevers sluit.

1. Een opdracht kan mondeling, schriftelijk of digitaal tot stand komen. Naast een schriftelijke 
mededeling door de opdrachtgever geldt onder meer een schriftelijke opdrachtbevestiging 
door Jurabos of kennisname door de opdrachtgever van het feit dat Jurabos met de 
werkzaamheden is begonnen zonder dat de opdrachtgever daartegen onmiddellijk schriftelijk 
protesteert, als bewijs van opdracht. Digitale mededelingen worden in voorkomende gevallen 
schriftelijk bevestigd.

2. Binnen de door de opdrachtgever tevoren gestelde voorwaarden is Jurabos vrij in de 
uitvoering van de opdracht. Een opdracht omvat, naast de met name genoemde 
werkzaamheden, ook die werkzaamheden waarvan de uitvoering redelijkerwijs in het kader 
van de opdracht past. Indien Jurabos niet of niet tijdig kan nakomen tengevolge van een aan 
Jurabos niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen ziekte, worden die verplichtingen, 
indien mogelijk, opgeschort tot het moment dat Jurabos in staat is de verplichtingen weer na 
te komen.

3. De in de werkomschrijving met name genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd voor een 
vaste prijs. Bij signalering van een eventuele overschrijding van het budget als gevolg van 
omstandigheden buiten onze invloed zal Jurabos de opdrachtgever hiervan vooraf in kennis 
stellen. De consequenties en te treffen maatregelen worden dan besproken. Voortzetting van 
de werkzaamheden zal plaatsvinden nadat de opdrachtgever daarmee heeft ingesteld en 
daartoe opdracht is verstrekt.

4. Honorariumkosten en tijdsplanning gaan uit van een efficiënte uitvoering van de opdracht, 
waarbij Jurabos ook van de zijde van de opdrachtgever in staat wordt gesteld overeenkomstig 
de werk- en tijdsplanning aan de opdracht te werken. De voortgang van de werkzaamheden die 
in het kader hiervan door derden worden verricht zijn evenzeer van invloed op de uitvoering 
van de opdracht zowel qua kosten als qua tijdsplanning.

5. Bij de prijsopgave gaat Jurabos uit van het vermelde aantal overlegmomenten. Het op verzoek 
van de opdrachtgever inplannen van extra overlegmomenten zullen als meerwerk in rekening 
worden gebracht.

6. Werkzaamheden waarin in de werkomschrijving niet is voorzien zijn niet in de prijsopgave 
inbegrepen. Ditzelfde geldt voor onvoorziene omstandigheden die zich buiten invloed van 
Jurabos kunnen aandienen tijdens de uitvoering van de opdracht. 

7. Tenzij anders overeengekomen worden de door Jurabos ten behoeve van de opdrachtgever 
betaalde voorschotten zoals griffierechten, verzendkosten, overnachtingskosten, 
kilometerkosten auto, kosten Kamer van Koophandel, kosten Kadaster, print- en 
inbindkosten, kosten publieksbalie gemeenten en dergelijke separaat in rekening gebracht.

8. De door Jurabos te reproduceren documenten zullen zowel digitaal als schriftelijk bij de 
opdrachtgever aangeleverd worden. Hierbij is een oplage van 5 schriftelijke exemplaren en 1 
digitaal exemplaar verondersteld.

9. Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium van medewerkers van Jurabos – in geval 
van inhuur – worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd 
met de tussen Jurabos en de opdrachtgever overeengekomen uurtarieven en factoren. Tenzij 
anders overeengekomen wordt de reistijd tussen 07.00 en 18.00 uur, ten behoeve van het 
vervullen van de opdracht, als gewerkte uren gerekend.

10. Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 15 dagen na de factuurdatum, 
zonder recht op aftrek, korting, of verrekening. In geval van niet tijdige betaling is 
opdrachtgever in verzuim en is hij vanaf de vervaldag de wettelijke rente alsmede, in 
voorkomend geval, de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.



                                                                                                                                                          

11. Jurabos heeft het recht de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden voor aanvang 
of tussentijds op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever een naar redelijkheid en 
billijkheid bepaald voorschot op het honorarium voor de overeengekomen werkzaamheden 
heeft betaald.

12. Jurabos is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van vertrouwelijke aard tegenover 
derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, behoudens wettelijke 
verplichtingen tot openbaarmaking van gegevens.

13. Op producten van de geest die Jurabos gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de 
uitvoering van een opdracht behoudt Jurabos zich alle rechten voor. Het is de opdrachtgever 
verboden zonder schriftelijke toestemming van Jurabos producten of diensten voor andere 
dan in de opdracht besloten liggende doeleinden te (doen) verveelvoudigen, openbaren, 
exploiteren ofaan derden ter beschikking te stellen.

14. Jurabos is niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever of bij derden, die het gevolg is 
van onjuiste, onvolledige of niet tijdig aangereikte informatie dan wel een handelen of nalaten 
van of namens de opdrachtgever. Evenmin is Jurabos aansprakelijk voor enige indirecte 
schade van de opdrachtgever, die verband houdt met of veroorzaakt is door een fout in de 
uitvoering van werkzaamheden door opdrachtgever. Voor verlies, beschadiging, tenietgaan van 
bescheiden tijdens vervoer, verzending per post, per mail of per telefax is Jurabos niet 
aansprakelijk. Directe schade van de opdrachtgever veroorzaakt door niet behoorlijke 
uitvoering van de werkzaamheden door Jurabos, is beperkt tot ten hoogste eenmaal het bedrag 
van het honorarium, exclusief BTW, dat Jurabos in het kader van de betreffende opdracht in 
rekening heeft gebracht of zal brengen. Indien en voor zover dat mogelijk, heeft Jurabos te 
allen tijde het recht deze schade ongedaan te maken.

15. Jurabos aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de door haar verrichte werkzaamheden en/
of geleverde producten, zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, voor een ander 
doel of in een ander geval hoe soortgelijk ook, worden gebruikt dan waarop de werkzaamheden 
betrekking hebben.

16. De keuze van door Jurabos in te schakelen derden zal, waar mogelijk, in overleg met de 
opdrachtgever geschieden. Jurabos is daarbij niet aansprakelijk voor de tekortkoming van 
deze derden. Daarbij geldt dat Jurabos ervan uitgaat en bij deze voor zover nodig bedingt dat 
zij de bevoegdheid heeft om aansprakelijkheidsbeperkingen die door de derden worden 
gehanteerd namens de opdrachtgever te aanvaarden.

17. De opdrachtgever respectievelijk Jurabos is gerechtigd, ongeacht de stand waarin een zaak 
zich bevindt, en onder opgaaf van redenen een opdracht terug te nemen respectievelijk terug te 
geven zonder daardoor schadeplichtig te worden. De opdrachtgever is verplicht de reeds door 
ons verrichte werkzaamheden te vergoeden. Wij zijn in geval van opzegging verplicht al 
datgene te doen wat onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs in het belang van de 
opdrachtgever is.

18. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Jurabos verstrekte opdrachten door 
opdrachtgevers en tevens op hun aanvullende en vervolgopdrachten. 

19. Op alle overeenkomsten tussen JURABOS en de opdrachtgever is Nederlands recht van 
toepassing.
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