
§ 1. Algemeen 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, 
opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en werkzaamheden voor advisering en 
interim management tussen Jaymera BV en de  opdrachtgever. Geen andere 
algemene voorwaarden, met name die van de opdrachtgever, zullen van 
toepassing zijn. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend 
en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is 
overeengekomen.


§ 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst 
Onze offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is 
verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle 
essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. 
Onze offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.

Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële 
opdrachtgever tot het doen van een aanbod c.q. het accepteren van de offerte. 
Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze. Het wederzijds goedkeuren van 
een offerte of aanbod geldt als de totstandkoming van de overeenkomst.


§ 3. Uitvoering van opdracht 
3.1 Jaymera BV zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en 
vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. Deze 
verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het 
bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. 

3.2 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens 
tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten 
en gegevens die Jaymera BV nodig heeft. Dit geldt ook voor de 
terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de 
opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Jaymera BV betrokken (zullen) zijn.

3.3 Indien tussentijdse wijziging in de opdracht ontstaat door toedoen van de 
opdrachtgever, zal Jaymera BV de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, 
indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt 
tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden 
bevestigd. 

3.4 Als Jaymera BV daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie 
de medewerkers van Jaymera BV kosteloos een werkruimte met telefoon- en 
datanetaansluiting.

3.5 Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht 
door Jaymera BV of de opdrachtgever geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
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§ 4. Tarieven en kosten van opdracht 
4.1 Onze tarieven, zoals vermeld in onze offertes, zijn gebaseerd op een bedrag 
in Euro’s per uur of per dag exclusief BTW, en kunnen tijdens de looptijd van de 
opdracht niet worden gewijzigd.

4.2 Onze tarieven en de daarop gebaseerde kostenraming van ons honorarium, 
zoals vermeld in onze offertes, zijn exclusief reis- en verblijfkosten en andere 
opdrachtgebonden kosten: deze zullen altijd vooraf worden overeengekomen 
indien meer dan EUR 25 per dag, en door ons tegen kostprijs worden 
doorberekend aan de opdrachtgever. Hierbij hanteren wij een tarief voor 
autokosten van EUR 0,75/km.


§ 5. Duur en afsluiting van opdracht 
5.1 De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Jaymera BV 
worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die 
wij verkrijgen en de medewerking die wordt verleend. Wij kunnen dan ook niet 
van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de 
opdracht zal zijn.

5.2 Tussentijdse beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever dient 
gemotiveerd en schriftelijk aan ons bekend te worden gemaakt. Hierbij hebben 
wij recht op compensatie ter grootte van 50% van het honorarium vanaf het 
moment van beëindiging tot aan de verwachte datum van beëindiging  indien 
voortzetting van de opdracht wel had plaatsgevonden.

5.3 Jaymera BV mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts 
gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar 
invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in 
redelijkheid niet kan worden gevergd. Wij behouden daarbij aanspraak op 
betaling van facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

5.4 De opdracht is afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is 
goedgekeurd en betaald.


§ 6. Betalingsvoorwaarden 
6.1 Het honorarium en de andere opdrachtgebonden kosten, welke niet zijn 
begrepen in onze tarieven, worden door middel van maandelijkse facturering 
achteraf in rekening gebracht.

6.2 Betaling door de opdrachtgever dient door ons volledig en zonder inhouding 
te zijn ontvangen in Euro’s binnen 14 dagen na factuurdatum, op het 
bankrekening nummer zoals vermeld op de factuur. Hierbij geldt de dag van 
creditering van onze bankrekening als de dag van betaling.

6.3 Betalingen verricht door de opdrachtgever zullen worden gecrediteerd tegen 
uitstaande vorderingen, in de chronologische volgorde van de vervaldata van die 
vorderingen.

6.4 Bij niet tijdige betaling  is de opdrachtgever in verzuim zonder dat daarvoor 
een nadere ingebrekestelling is vereist, en wordt door ons de wettelijke rente in 
rekening gebracht. Deze rentekosten en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
kosten, verband houdende met incasso van door ons gefactureerde bedragen, 
komen ten laste van de opdrachtgever.

6.5 Indien betaling achterwege blijft, kan Jaymera BV, met een beroep op de 
onzekerheidsexceptie, de uitvoering van de opdracht opschorten of zelfs 
annuleren, zonder recht op compensatie voor opdrachtgever.


§ 7. Aansprakelĳkheid 
Jaymera BV is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de 
opdracht en de daarbij gerealiseerde producten, voor zover deze het gevolg zijn 
van het niet in acht nemen door Jaymera BV van zorgvuldigheid, deskundigheid 
en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de 
betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade 
veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het 
honorarium dat Jaymera BV voor haar werkzaamheden in het kader van die 
opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een 
half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde 
aansprakelijkheid tot maximaal het ontvangen honorarium over de laatste zes 
maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin 
dienen binnen drie maanden na afsluiting van de opdracht bij Jaymera BV te zijn 
ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.


§ 8. Geheimhouding 
8.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die door 
Jaymera BV zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of 
onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Jaymera 
BV. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming 
van Jaymera BV. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Jaymera BV aan 
derden geen mededeling doen over de aanpak van Jaymera BV, haar werkwijze 
en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen. De opdrachtgever 
heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen 
organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

8.2 Jaymera BV is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens 
van de opdrachtgever jegens derden. Jaymera BV zal in het kader van de 
opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de 
belangen van de opdrachtgever. 


§ 9. Toepasselĳk recht en geschillen 
Op deze Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle 
geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de 
onderhavige Overeenkomst, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van 
het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.DEZE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL OOST-NEDERLAND ONDER NUMMER 08176771


