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Algemene voorwaarden • Artiekel 1, Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

Artiekel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1. 

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere algemene voor-
waarden van Opdrachtgever, van toepassing op het Aanbod, Offertes en 
Dienstverlening en maken tevens een integraal onderdeel uit van alle Over-
eenkomsten en alle nadere overeenkomsten. 

1.2 Een eventuele eerdere verwijzing door Opdrachtgever naar eigen of andere 
algemene voorwaarden wordt door Een Nul uitdrukkelijk van de hand 
gewezen en derhalve niet aanvaard. Wijzigingen in de Overeenkomst en 
afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, 
indien zij tussen Partijen zijn overeengekomen en dienen schriftelijk te worden 
vastgelegd. 

1.3 Een Nul behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder 
moment te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toe-
passing zijn vanaf het moment dat Een Nul Opdrachtgever van de wijziging in 
kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor reeds uitgebrachte Offertes 
de Algemene Voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat 
de Offertes zijn uitgebracht. 

1.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde 
rechter nietig zal worden geacht, wordt vernietigd of anderszins niet bindend 
wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voor-
waarden onverkort en aldus volledig van kracht blijven. Partijen zullen alsdan 
in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige, 
vernietigde of anderszins niet bindende bepalingen overeen te komen, waarbij 
indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke 
bepaling in acht zullen worden genomen.  
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Artiekel 2 Aanbod & Offertes
2. 

2.1 Alle Offertes dan wel Indicatie-offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Ook ieder Aanbod is vrijblijvend, 
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het ‘Akkoord’ geven op een 
Indicatie-offerte, dient als indicatie en is daarmee niet bindend. Beide partijen 
dienen hierna tot een schriftelijke overeenkomst te komen. 

2.2 Indien een Aanbod, dan wel Offerte, dan wel een Indicatie-offerte een 
beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit 
nadrukkelijk vermeld in het Aanbod.

2.3 Aan een Aanbod, dan wel Offerte, dan wel Indicatie-offerte kan op geen wijze 
enig recht worden ontleend indien de dienst waarop het Aanbod, dan wel 
de Offerte, dan wel Indicatie-offerte of de aanbieding betrekking heeft in de 
tussentijd niet meer beschikbaar is. 
 

2.4 Een Nul kan niet worden gehouden aan een Aanbod, dan wel Offerte indien 
Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat een Aanbod, dan wel Offerte, 
dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving 
bevat.  

2.5 Opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van de door of 
namens hem aan Een Nul verstrekte gegevens waarop Een Nul zijn Aanbod of 
Offerte baseert.  

2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Een Nul niet tot het verrichten van 
een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opge-
geven prijs. Een Aanbod, dan wel Offerte, dan wel indicatie-offerte geldt dan 
niet automatisch voor toekomstige klussen.  

2.7 Acceptatie van een Aanbod, dan wel Offerte, dan wel Indicatie-offerte door 
Opdrachtgever houdt in, dat Opdrachtgever zich verenigt met de toepasselijk-
heid en inhoud van deze Algemene Voorwaarden.  
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Artiekel 3 Overeenkomst
3. 

3.1 De Overeenkomst komt tot stand en is slechts bindend indien Een Nul deze 
schriftelijk heeft bevestigd.

3.2 Indien Opdrachtgever het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, 
bevestigt Een Nul onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de 
aanvaarding van het Aanbod.

3.3 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de 
Offerte worden aangebracht, komt de Overeenkomst pas tot stand, nadat Een 
Nul aan Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met deze 
voorbehouden of afwijkingen.

3.4 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Een 
Nul binden Een Nul niet dan nadat en voor zover zij door Een Nul schriftelijk 
zijn bevestigd.

3.5 Alhoewel Een Nul de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren 
van haar Aanbod, dan wel Offertes, dan wel Indicatie-offertes, waaronder 
begrepen doch niet beperkt tot prijslijsten, brochures en andere gegevens 
die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Een Nul en Opdrachtgever 
kan (gaan) duiden, kan Opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd 
vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens 
ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. In geen 
geval is Een Nul tot enige (na)levering van een dienst verplicht.

3.6 Voor iedere abonnementsvorm welke is aangegaan door Opdrachtgever bij 
Een Nul, geldt een opzegtermijn van zes weken. Opzeggen dient schriftelijk te 
geschieden. 
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