
 
 

Algemene Voorwaarden  de Tussenmanager  (kvk te Amsterdam nummer 53907590) 
 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten 
krachtens welke de Tussenmanager ten behoeve van opdrachtgever 
advies- en/of beheerwerkzaamheden dient te verrichten. 

1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover 
deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

 
2. Overeenkomsten als hiervoor omschreven komen tot stand door 

ondertekening door beide partijen van een opdrachtbevestiging, 
vermeldende: 
a. een omschrijving van de opgedragen werkzaamheden; 
b. de verwachte duur van de werkzaamheden; 
c. een omschrijving van de door de Tussenmanager ter uitvoering 

van de werkzaamheden in te schakelen medewerkers; 
d. de tarieven; 
 dan wel door feitelijke uitvoering van de werkzaamheden. 

Indien de Tussenmanager aan opdrachtgever een 
opdrachtbevestiging toezendt, geldt de inhoud van de 
opdrachtbevestiging als volledig en juist, tenzij opdrachtgever 
binnen een termijn van 7 dagen tegen de opdrachtbevestiging 
schriftelijk protesteert. 

 
3. De Tussenmanager zal zich inspannen de opgedragen 

werkzaamheden met zorg en zonder vertraging uit te voeren. De 
Tussenmanager is niet aansprakelijk voor een eventuele vertraging 
in de uitvoering van de overeenkomst, noch geeft het de 
opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Wel heeft 
opdrachtgever het recht om bij een vertraging de Tussenmanager 
schriftelijk te sommeren binnen redelijke termijn de overeenkomst 
uit te voeren. Bij overschrijding van deze termijn heeft 
opdrachtgever het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren. 

 
4. De Tussenmanager kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de 

omschrijving en/of de doeltreffendheid van de opgedragen 
werkzaamheden. 

 
5. De Tussenmanager zal bij het inschakelen van derden zoveel 

mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval 
bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 
De Tussenmanager is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van 
derden. 

 
6. Binnen 30 dagen na het tijdstip waarop de Tussenmanager met de 

werkzaamheden is aangevangen, heeft opdrachtgever het recht op 
grond van gewichtige redenen vervanging van de door de 
Tussenmanager met de uitvoering belaste medewerker te verlangen. 

 
7. De Tussenmanager zal, ongeacht of de verwachte duur van de 

werkzaamheden is verstreken, de werkzaamheden slechts mogen 
beëindigen ofwel na daartoe van opdrachtgever toestemming te 
hebben ontvangen ofwel na beëindiging van deze overeenkomst 
krachtens het bepaalde sub. 13 of 15. 

 
8. De Tussenmanager behoudt te allen tijde de vrijheid medewerkers, 

door haar met de uitvoering van de werkzaamheden belast, te 
vervangen door anderen, met dien verstande dat zij slechts dan 
lager gekwalificeerde medewerkers kan inzetten wanneer de aard 
van de resterende werkzaamheden zulks duidelijk rechtvaardigt en 
dat de Tussenmanager de tijd benodigd voor het inwerken van de 
nieuwe medewerker niet in rekening kan brengen. 

 
9. Opdrachtgever is verplicht de door de Tussenmanager met de 

uitvoering van de werkzaamheden belaste medewerkers, 
voortdurend adequate werkruimte en alle informatie en technische 
hulpmiddelen, nodig voor de juiste uitvoering van de 
werkzaamheden, ter beschikking te stellen. 

 
10. De Tussenmanager verbindt zich tot geheimhouding van alle in het 

kader van de opdracht omtrent het bedrijf van opdrachtgever 
ontvangen gegevens en verplicht zich haar medewerkers eenzelfde 
geheimhoudingsplicht op te leggen. 

 
11. Opdrachtgever dient alle voor de Tussenmanager danwel haar 

medewerkers bestemde mededelingen en instructies betreffende de 
opgedragen werkzaamheden te richten tot de voor dat doel door de 
Tussenmanager aangewezen projectcoördinator. Het is 
opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van de 
Tussenmanager niet toegestaan medewerkers van de 
Tussenmanager rechtstreeks opdrachten te geven, anders dan nodig 

ter bescherming van de veiligheid van opdrachtgever of diens 
personeel of bezittingen.   

 
12. Opdrachtgever is de Tussenmanager voor verrichte 

werkzaamheden vergoedingen verschuldigd, die berekend worden 
op basis van de gemaakte kosten en de bestede tijd tegen de 
overeengekomen tarieven, vermeerderd met omzetbelasting. Het is 
de Tussenmanager toegestaan de tarieven halfjaarlijks te wijzigen in 
het kader van een algehele tariefswijziging, met dien verstande dat 
nieuwe tarieven tenminste één maand voor inwerkingtreding aan 
opdrachtgever moeten zijn medegedeeld. 

 
13. Indien partijen in de overeenkomst hebben opgenomen dat de 

overeenkomst tussentijds beëindigd kan worden, dient bij 
voortijdige beëindiging van de overeenkomst een termijn van 30 
dagen ingaande op de datum waarop de schriftelijke mededeling 
hiertoe werd ontvangen, in acht te worden genomen, teneinde de 
Tussenmanager in staat te stellen de noodzakelijke activiteiten in 
verband met de afronding van haar werkzaamheden bij 
opdrachtgever te verrichten. 

 
14.1. Facturen van de Tussenmanager zullen maandelijks worden 

verzonden en dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te 
zijn voldaan. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is 
opdrachtgever in verzuim zonder dat hiervoor enige 
ingebrekestelling is vereist en is opdrachtgever vanaf dat moment 
rente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan 
over het verschuldigde bedrag, ook ingeval uitstel van betaling 
wordt overeengekomen. 

 
14.2. De Tussenmanager is gerechtigd op elk moment gehele 

vooruitbetaling van de te verrichten werkzaamheden te vragen, 
danwel enige andere zekerheid te verlangen voor de betaling van de 
werkzaamheden, alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te 
gaan met de uitvoering van de overeenkomst. 

 
14.3. Indien opdrachtgever nalatig blijft met de nakoming van enige 

betalingsverplichting uit de overeenkomst, is opdrachtgever tevens 
gehouden tot volledige vergoeding van (buiten)gerechtelijke 
incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% 
van het totale bedrag. 

 
15. Behalve door voltooiing van de opgedragen werkzaamheden 

eindigt de overeenkomst met onmiddellijke ingang ingeval één van 
beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard of 
surséance van betaling heeft aangevraagd, alsmede indien één van 
beide partijen zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van 
enige bepaling van deze overeenkomst en deze overtreding niet 
binnen 14 dagen na een daartoe strekkende sommatie heeft hersteld. 

 
16. De Tussenmanager kan niet aansprakelijk gehouden worden voor 

schade geleden door opdrachtgever die het gevolg is van de advies- 
en/of beheerwerkzaamheden, behoudens voor zover de schade het 
directe gevolg is van opzet of grove schuld van de Tussenmanager, 
of van haar medewerkers. In geval van onrechtmatige daad van de 
Tussenmanager, of van haar medewerkers waarvoor de 
Tussenmanager rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is de 
Tussenmanager slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade 
voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. Vergoeding van 
schade kan hierbij nooit hoger zijn dan 50% van de gefactureerde 
bedragen van de Tussenmanager voor de gehele opdracht. 

 
17. Zolang enige opdracht in uitvoering is, alsmede gedurende 12 

maanden na voltooiing dan wel beëindiging van enige opdracht, zal 
het partijen verboden zijn enige arbeids- of andere 
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met een persoon die 
minder dan drie maanden tevoren in dienst was van de andere 
partij. 

 
18. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en de Tussenmanager is 

onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend 
worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Tenzij een 
andere rechtbank krachtens de wet is voorgeschreven, zal de 
rechtbank te Haarlem bevoegd zijn. Echter, wanneer de bepaling in 
de voorgaande zin  geen toepassing vindt, is de Tussenmanager 
alsnog bevoegd een procedure aanhangig te maken voor de 
rechtbank welke in dit geval bevoegd is.  
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