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Artikel 1. BEGRIPSBEPALINGEN 
 
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 
 
1. Overeenkomst: 

de bij deze leveringsvoorwaarden horende en door zowel opdrachtgever als BMD Advies Noord Nederland 
ondertekende offerte. 

 
2. Opdrachtgever: 

een natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming of activiteiten voert in het werkgebied van BMD Advies Noord 
Nederland en die als partij tot de overeenkomst is toegetreden. 

 
3. Bestuur: 

het bestuur van BMD Advies Noord Nederland B.V. 
 
 
Artikel 2. TOEPASSING, DUUR EN GELDIGHEID VAN DE OVEREENKOMST 
 
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het project. 
 
3. De overeenkomst eindigt door: 
 

de verklaring van de opdrachtgever in staat van faillissement, aanvraag van surséance van betaling en ontbinding met 
inachtneming van de vordering van de kosten van reeds uitgevoerde werkzaamheden. 

 
4. Het bestuur heeft het recht om de overeenkomst met redenen omkleed te beëindigen. 
 
 
Artikel 3. ALGEMENE VERPLICHTINGEN 
 
1. BMD Advies Noord Nederland verplicht zich de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever uit te voeren naar 

beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap c.q. die werkzaamheden te doen 
uitvoeren onder zijn verantwoordelijkheid. 

 
2. Beide partijen zullen meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van in 

lid 1 bedoelde werkzaamheden benodigde informatie verstrekken zo spoedig mogelijk nadat de wederpartij daarom 
heeft gevraagd. 

 
3. Partijen zullen de binnen de partij-relatie verstrekte of ter kennis gekomen informatie geheim houden. Medewerkers die 

in opdracht van BMD Advies Noord Nederland werkzaamheden uitvoeren bij opdrachtgever zullen alle gegevens die 
hen daarbij ter kennis komen, eveneens geheimhouden. 
De geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover gegevens in het kader van de opdracht noodzakelijk aan derden ter 
kennis moeten worden gebracht. 

 
4. Medewerkers die in opdracht van BMD Advies Noord Nederland werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van 

opdrachtgever hebben toegang tot de bedrijfsterreinen, -gebouwen en -installaties van opdrachtgever, voor zover dit 
voor de goede uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is. 

 
Artikel 4.  PRIVACY 
 
1. Conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is gebruik van gegevens vastgelegd in een 

privacy statement. Algemene (persoons)gegevens worden ook gebruikt voor het aanbieden van andere diensten van 
BMD (zoals bijv. cursussen en bijeenkomsten) en relatiebeheer. Dit gebeurt per telefoon, per post of per mail. 
BMD verstrekt geen gegevens aan derden zonder uw toestemming daarvoor te vragen. 
Voor het gebruik van uw gegevens verwijzen wij verder naar het privacy-statement van BMD. U vindt dit op onze 
website. 
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Artikel 5. BETALINGEN 
 
1. De facturering voor diensten vindt, tenzij anders is overeengekomen, plaats nadat de werkzaamheden zijn voltooid. 
 
2. Opdrachtgever betaalt voor de aan hem verleende diensten. De door BMD Advies Noord Nederland in rekening te 

brengen bedragen worden bepaald door het aantal aan de betreffende werkzaamheden bestede uren te vermenigvuldigen 
met het geldende uurtarief, tenzij tussen opdrachtgever en BMD Advies Noord Nederland anders is overeengekomen. 
Dat laatste wordt tot uitdrukking gebracht in de overeenkomst als bedoeld in artikel 1 lid 1. 

 
3. De bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor door BMD Advies Noord Nederland verrichte werkzaamheden 

dienen na ontvangst van een gespecificeerde nota te worden voldaan. 
 
4. De betaling van de door BMD Advies Noord Nederland aan opdrachtgever gezonden nota's dient plaats te vinden 

binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
 
5. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, wordt hij van 

rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan BMD Advies Noord Nederland verschuldigde bedrag zonder 
sommatie of ingebrekestelling terstond opeisbaar, ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken met betrekking tot de 
betaling. 
Het aan BMD Advies Noord Nederland verschuldigde bedrag wordt daarbij verhoogd met vertragingsrente van 1% per 
maand vanaf de vervaldatum over het bruto-factuurbedrag tot aan het tijdstip van algehele voldoening. 
BMD Advies Noord Nederland houdt het recht de uitvoering van nog lopende zaken op te schorten, cq haar advisering, 
dienstverlening en overige werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen, zonder dat BMD Advies Noord Nederland 
daarvoor jegens opdrachtgever welke vergoeding dan ook verschuldigd is. 

 
6. Indien BMD Advies Noord Nederland besluit tot incasso- en/of andere rechtsmaatregelen, komen alle daaraan 

verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 
alsdan minimaal 15% van de bruto-factuurwaarde (met een minimum van € 114,--), zulks vermeerderd met € 14,-- aan 
administratiekosten. 

 
 
Artikel 6. AUTEURSRECHT 
 
1. Opdrachtgever en BMD Advies Noord Nederland mogen slechts met elkaars toestemming publiceren over de binnen 

het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden. 
 
 
Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID 
 
1. BMD Advies Noord Nederland is jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt als 

rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van BMD Advies Noord Nederland in de krachtens de overeenkomst geldende 
verplichtingen, voor zover deze tekortkomingen het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, 
deskundigheid en het vakmanschap die van BMD Advies Noord Nederland, alsmede van degenen die BMD Advies 
Noord Nederland gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst, mogen worden verwacht. 

 
2. Iedere aansprakelijkheid van BMD Advies Noord Nederland en al degenen die zij gebruikt bij de uitvoering van de 

overeenkomst, die voortvloeit uit de overeenkomst of als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, is 
beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever aan BMD Advies Noord Nederland verschuldigd is of was binnen het tijdvak 
dat begint twaalf maanden voordat de tekortkoming van BMD Advies Noord Nederland waarop de aansprakelijkheid 
berust zich voordeed. 

 
3. BMD Advies Noord Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor overtreding van rechtsvoorschriften of inbreuk 

op rechten van derden door opdrachtgever. Ter zake van bedoelde aansprakelijkheid zal opdrachtgever BMD Advies 
Noord Nederland vrijwaren. 

 
 
Artikel 8. IN GEBREKE BLIJVEN DOOR EEN VAN DE PARTIJEN 
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1. Indien één van de partijen de op hem rustende verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om door 
middel van een schriftelijke kennisgeving -buiten de rechter om- de overeenkomst ontbonden te verklaren. 
In de schriftelijke kennisgeving dient voldoende te worden gemotiveerd waaruit de tekortkoming van de wederpartij 
bestaat. 

 
2. Indien de tekortkoming uitsluitend bestaat uit een te laat presteren dient de wederpartij van de te laat presterende partij 

deze laatste eerst schriftelijk een redelijke termijn te stellen waarbinnen de te laat presterende partij alsnog kan 
nakomen. Het recht om met een schriftelijke kennisgeving de overeenkomst ontbonden te verklaren ontstaat pas op het 
moment dat de gestelde termijn is verstreken en de te laat presterende partij alsnog nalatig is gebleven om zijn 
verplichtingen na te komen. 

 
Reeds voordat de redelijke termijn is verstreken is de wederpartij van de nalatige partij gerechtigd voor rekening van 
deze laatste zodanige maatregelen te nemen, dat de gevolgen van het te laat presteren teniet worden gedaan. 

 
3. De in lid 1 bedoelde ontbinding van de overeenkomst heeft geen terugwerkende kracht, maar heeft tot gevolg dat de 

nakoming van de overeenkomst niet langer verplicht is. 
 
4. Bij een toerekenbare tekortkoming aan de kant van opdrachtgever zullen de in artikel 4 bedoelde betalingen terstond 

opeisbaar zijn. Er ontstaat in dat geval geen recht op terugvordering van door opdrachtgever reeds betaalde gelden. 
 
 
Artikel 9. GESCHILLEN 
 
1. Alle geschillen -ook indien slechts door één partij als zodanig aangemerkt- die mochten ontstaan naar aanleiding van de 

overeenkomst zullen worden beslecht via arbitrage, zoals geregeld in het arbitragereglement van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken van Groningen. 

 
 
Leek, mei 2018 
 
 
 


