Algemene voorwaarden van Ecolegis B.V.
Artikel 1
Algemeen
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft;
b) Ecolegis; Ecolegis B.V., Adviesbureau in milieubelastingen;
c) Opdracht c.q. overeenkomst: de overeenkomst van
opdracht, waarbij Ecolegis zich jegens opdrachtgever
verbindt om werkzaamheden te verrichten.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere
offerte, aanbieding en overeenkomst en daaruit
voortvloeiende overeenkomsten tussen Ecolegis en een
opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere
voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene
voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het
overige in deze algemene voorwaarden bepaalde
volledig van toepassing. Ecolegis en de opdrachtgever
zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als
mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van
één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar
doel en strekking van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die
niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan
dient deze situatie te worden beoordeeld naar doel en
strekking van deze algemene voorwaarden.
7. Indien Ecolegis niet steeds strikte naleving van deze
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Ecolegis in enigerlei mate het recht zou verliezen om in
andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen
van deze voorwaarden wel te verlangen.
Artikel 2
Vakgebied van Ecolegis
1. Ecolegis heeft primair als vakgebied de advisering op
het gebied van de milieubelastingen (Wet belastingen
op milieugrondslag).
2. Andere vakgebieden waarop Ecolegis adviseert met de
daarbij vermelde beperkingen zijn:
a) Milieurecht (onderdelen bodem en afval);
b) Milieusubsidies.
3. Tevens bemiddelt Ecolegis bij conflicten op
milieugebied, mediation genaamd. Mediation is het
gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van
een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel
elk geschil heeft een oplossing die voor de betrokken
partijen aanvaardbaar is.
4. De werkzaamheden van Ecolegis op zijn vakgebieden,
zoals beschreven in de vorige leden, kunnen gevolgen

hebben voor opdrachtgever op andere gebieden.
Opdrachtgever dient zelf zorg te (doen) dragen voor
behartiging van zijn belangen op al die andere
gebieden (inclusief andere belastingen) dan de in de
vorige leden beschreven vakgebieden; Ecolegis is
daarvoor jegens opdrachtgever niet aansprakelijk.

Artikel 3
Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Ecolegis zijn
vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een
termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen
aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of
aanbieding op generlei wijze enig recht worden
ontleend.
2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn
exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van
overheidswege (kunnen) worden opgelegd.
3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte
punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding
opgenomen aanbod, dan is Ecolegis daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij Ecolegis anders aangeeft.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ecolegis niet
tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor
toekomstige opdrachten.
6. Ecolegis kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen
worden gehouden indien de opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of
aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
7. Ecolegis kan nimmer worden verplicht een opdracht te
aanvaarden.
Artikel 4
Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst wordt gevormd door de
opdrachtbevestiging samen met deze algemene
voorwaarden en komt tot stand op het moment dat
Ecolegis de door opdrachtgever ondertekende
opdrachtbevestiging retour heeft ontvangen. Zolang
Ecolegis de opdrachtbevestiging niet ondertekend door
de daartoe gerechtigde persoon retour heeft
ontvangen, behoudt Ecolegis zich het recht voor zijn
(personeels-)capaciteit elders in te zetten zonder
jegens opdrachtgever schadeplichtig te zijn.
De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de voordien
door opdrachtgever aan Ecolegis verstrekte gegevens
en informatie. De opdrachtbevestiging en de algemene
voorwaarden worden geacht de overeenkomst juist en
volledig weer te geven.
2. Indien de opdracht mondeling of per e-mail is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog)
niet, getekend door de daartoe gerechtigde persoon,
retour is ontvangen door Ecolegis, wordt de overeenkomst geacht te zijn totstandgekomen onder
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op
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het moment dat Ecolegis op verzoek van opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht start.
Artikel 5
1.

2.

Duur van de overeenkomst en de algemene
voorwaarden
De overeenkomst tussen Ecolegis en de opdrachtgever
wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij
uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of
indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeenkomen.
Deze algemene voorwaarden blijven, zolang Ecolegis
deze niet vervangt door een geactualiseerde versie
zoals nader beschreven in artikel 23, van toepassing
tussen partijen, ook voor toekomstige (vervolg-)
opdrachten.

2.

Artikel 6
Onderaanneming door Ecolegis
1. Ecolegis kan ook werkzaamheden uitvoeren in
onderaanneming.
2. Van onderaanneming is sprake, indien de
opdrachtgever voor de betreffende werkzaamheden
zelf opdrachtnemer is.
3. Een opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid kan de
gehele door hem aangenomen opdracht, dan wel één of
meer onderdelen ervan, door Ecolegis laten uitvoeren.
4. In geval van onderaanneming door Ecolegis
onderhoudt Ecolegis uitsluitend contact met de
opdrachtgever en op geen enkele wijze rechtstreeks
met diens opdrachtgever, tenzij expliciet anders
schriftelijk overeengekomen.
5. Een opdrachtgever is verplicht om Ecolegis er
schriftelijk van te verwittigen indien hij een opdracht
aan Ecolegis verstrekt die onderaanneming door
Ecolegis behelst, zulks uiterlijk voordat Ecolegis hem
de opdrachtbevestiging toezendt.
6. De risico's, die specifiek zijn verbonden aan het laten
uitvoeren van werkzaamheden in onderaanneming
(zoals de verstrekking van juiste en volledige gegevens
en informatie aan Ecolegis), zijn uitsluitend voor
rekening van opdrachtgever.
Artikel 7
1.

Verstrekking van gegevens en informatie
door opdrachtgever
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens
en informatie, waarvan Ecolegis aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht,
tijdig aan Ecolegis worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en
informatie niet tijdig aan Ecolegis zijn verstrekt, heeft
Ecolegis het recht de uitvoering van de opdracht op te
schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende
extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven
aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De
uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de
opdrachtgever de gegevens en informatie aan Ecolegis
ter beschikking heeft gesteld.

3.

Opdrachtgever is gehouden Ecolegis onverwijld te
informeren omtrent feiten en omstandigheden die in
verband met de uitvoering van de opdracht van belang
kunnen zijn.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid
en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan
Ecolegis verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 8
Uitvoering van de opdracht
1. Ecolegis bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt
uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever
kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
2. Ecolegis zal de opdracht naar beste inzicht en
vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Ecolegis kan evenwel niet instaan
voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
3. Ecolegis is gerechtigd de opdracht geheel of
gedeeltelijk door derden op kosten van de
opdrachtgever te laten uitvoeren.
4. Indien door Ecolegis of door Ecolegis ingeschakelde
derden in het kader van de opdracht werkzaamheden
worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of
een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt
de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden
een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit
nimmer een fatale termijn, tenzij zulks schriftelijk is
overeengekomen.
6. De overeenkomst kan, tenzij vaststaat dat uitvoering
blijvend onmogelijk is, door opdrachtgever niet wegens
termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij
Ecolegis de overeenkomst ook niet of niet geheel
uitvoert binnen een Ecolegis na afloop van de
overeengekomen leveringstermijn schriftelijk
aangezegde redelijke termijn.
7. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en
7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8. Ecolegis houdt ter zake van de opdracht een
werkdossier aan met daarin kopieën van relevante
stukken, dat eigendom is van Ecolegis.
9. Ecolegis is gerechtigd de opdracht in verschillende
fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte
afzonderlijk te factureren.
10.
Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd, kan
Ecolegis de uitvoering van die onderdelen die tot een
volgende fase behoren opschorten totdat de
opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en
opdrachtgever daarop betrekking hebbende eventuele
tussentijdse declaraties van Ecolegis heeft voldaan.
11. Ecolegis voert iedere opdracht naar beste kunnen uit
ten behoeve van opdrachtgever. Dit kan ertoe leiden
dat Ecolegis ook werkzaamheden moet verrichten uit
hoofde van haar zorgplicht die niet specifiek in de
opdracht zijn opgenomen, maar noodzakelijk worden
geacht in het belang van de opdrachtgever, haar relatie
met Ecolegis en/of het maximaliseren van het
welslagen van de opdracht. Ecolegis zal opdrachtgever
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in voorkomende gevallen zo spoedig mogelijk op de
hoogte brengen van die werkzaamheden.

3.

Artikel 9
Geheimhouding
1. Ecolegis is verplicht de door of namens opdrachtgever
verschafte gegevens en informatie geheim te houden
tegenover derden die niet bij de uitvoering van de
opdracht zijn betrokken. Opdrachtgever kan ter zake
ontheffing verlenen.
2. De in lid 1 bedoelde verplichting geldt niet voor zover
op Ecolegis een wettelijke of beroepsplicht rust tot
openbaarmaking.
3. Niettegenstaande het bepaalde in lid 1 is Ecolegis,
indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele
of strafprocedure, gerechtigd om de door of namens
opdrachtgever verschafte gegevens en informatie
alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij
de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen,
aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk
oordeel van belang kunnen zijn.
4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
toestemming van Ecolegis is het opdrachtgever niet
toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere
al dan niet schriftelijke uitingen van Ecolegis openbaar
te maken of anderszins aan derden ter beschikking te
stellen, behoudens voorzover dit rechtstreeks uit de
overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van
een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende
werkzaamheden van Ecolegis (slechts indien hier in
redelijkheid aanleiding toe bestaat en niet voordat
opdrachtgever hier overleg met Ecolegis over heeft
gevoerd), op opdrachtgever een wettelijke- of
beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien
opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-,
civiele of strafprocedure.
5. Ecolegis en opdrachtgever zullen hun verplichtingen
op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door
hen in te schakelen derden en in geval van
onderaanneming door Ecolegis, zal opdrachtgever zijn
verplichtingen op grond van dit artikel ook opleggen
aan zijn opdrachtgever(s).

4.

Artikel 10 Intellectuele eigendom
1. Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die Ecolegis kan
doen gelden op producten van de geest, die Ecolegis bij
de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt,
daaronder mede begrepen adviezen, notities, bezwaaren beroepschriften, werkwijzen en (model)contracten,
komen te allen tijde toe aan Ecolegis, voorzover deze
niet reeds aan derden toekomen.
2. Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
toestemming van Ecolegis is het opdrachtgever en in
geval van onderaanneming door Ecolegis, opdrachtgevers van opdrachtgever, niet toegestaan de
producten van de geest zoals bedoeld in lid 1 of de
vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet
tezamen met of door inschakeling van derden te
verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, zulks
onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 4.

Opdrachtgever verplicht zich in geval van
onderaanneming deze verplichting ook aan zijn
opdrachtgever op te leggen.
In geval opdrachtgever een van de bepalingen in dit
artikel overtreedt, is opdrachtgever aan Ecolegis per
overtreding verschuldigd, zonder dat daarvoor een
ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare
boete van EUR 25.000, onverminderd het recht van
Ecolegis op vergoeding van de werkelijk geleden of te
lijden schade.

Artikel 11 Honorarium
1. Opdrachtgever is aan Ecolegis een honorarium
verschuldigd zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
2. Ecolegis is gerechtigd om het in een opdrachtbevestiging vermelde uurtarief jaarlijks per 1 januari te
verhogen met maximaal vijf procent, tenzij de
opdrachtbevestiging expliciet anders vermeldt.
3. Ecolegis hanteert het afgesproken uurtarief voor alle
aan een opdracht bestede uren en voor eventuele
reistijd verband houdende met de uitvoering van de
opdracht. In het uurtarief zijn niet inbegrepen
eventuele andere kosten, zoals griffiegelden, die
Ecolegis ten behoeve van opdrachtgever noodzakelijk
ter uitvoering van de opdracht dient te maken. Zulke
kosten komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij
de opdrachtbevestiging expliciet anders vermeldt.
4. Voor de kantoorkosten wordt een toeslag van 5% in
rekening gebracht.
5. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere
heffingen die van overheidswege (kunnen) worden
opgelegd.
Artikel 12 Betaling
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30
kalenderdagen na factuurdatum, op een door Ecolegis
aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd,
tenzij schriftelijk anders door Ecolegis aangegeven.
Ecolegis is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Ook in geval van onderaanneming door Ecolegis geldt
dit artikel onverkort, ongeacht of de opdrachtgever al
dan niet tijdig enige betaling ontvangt of enige betaling
kan vorderen van zijn opdrachtgever.
3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige
betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van
rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een
rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de
wettelijke rente hoger is, in welk geval Ecolegis de
wettelijke rente in rekening kan brengen. De rente over
het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledig verschuldigde
bedrag.
4. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag
van opdrachtgever naar het oordeel van Ecolegis
daartoe aanleiding geeft, is Ecolegis gerechtigd van
opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld
(aanvullende) zekerheid stelt in een door Ecolegis te
bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien
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5.

6.

7.

opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen,
is Ecolegis gerechtigd, onverminderd zijn overige
rechten, de verdere uitvoering van de opdracht
onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen
opdrachtgever aan Ecolegis uit welke hoofde dan ook
verschuldigd is, direct opeisbaar.
Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn
opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten
behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn
verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het
volledige factuurbedrag.
De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot
verrekening van het door hem aan Ecolegis
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een
factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De
opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling
6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is
evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om
een andere reden op te schorten.
Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in
de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van de
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen
15% van de hoofdsom met een minimum van EUR 500
exclusief BTW. Indien Ecolegis echter hogere kosten ter
incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk
waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor
vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte
gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de
opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is
over de verschuldigde incassokosten rente
verschuldigd.

Artikel 13 Reclames
1. Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval
van alle aanspraken binnen dertig kalenderdagen na de
verzenddatum van de stukken of informatie waarover
opdrachtgever reclameert, dan wel binnen dertig
kalenderdagen na de ontdekking van het gebrek indien
opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek
redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, schriftelijk
aan Ecolegis kenbaar te worden gemaakt.
2. Een reclame schort de betalingsverplichting van
opdrachtgever niet op, behoudens voorzover Ecolegis
aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de
reclame gegrond acht.
3. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd om, op
grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde
dienst, betaling uit te stellen of te weigeren van andere
geleverde diensten van Ecolegis waarop de reclame
geen betrekking heeft.
4. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de
opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in
rekening gebrachte honorarium, het kosteloos
verbeteren of opnieuw verrichten van de
desbetreffende werkzaamheden of het geheel of
gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht

tegen een restitutie van door opdrachtgever reeds
betaald honorarium naar evenredigheid.
Artikel 14 (Beroeps-) aansprakelijkheid
1. Indien Ecolegis aansprakelijk mocht zijn voor schade,
dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
dit artikel is geregeld.
2. Ecolegis aanvaardt aansprakelijkheid voor schade, die
een opdrachtgever heeft geleden als rechtstreeks
gevolg van de wijze waarop Ecolegis de opdracht
vervult dan wel heeft vervuld en slechts indien Ecolegis
toerekenbaar tekort geschoten is in de nakoming van
zijn verbintenissen jegens opdrachtgever.
3. Onder schade wordt verstaan:
a) Belastingschade (waaronder begrepen fiscale
boetes en door de belastingdienst in rekening
gebrachte rente) van de opdrachtgever zelf, voor zover
het belastingen betreft die Ecolegis volgens artikel 2
van deze algemene voorwaarden tot zijn vakgebied
rekent;
b) In situaties van onderaanneming door Ecolegis: aan
opdrachtgever doorberekende belastingschade
conform de definitie van sub a.
4. Van belastingschade is slechts sprake, indien en voor
zover meer belasting verschuldigd is geworden dan
noodzakelijk zou zijn geweest, een en ander naar
maatstaf van de op het moment van de voltooiing van
de opdracht publiekelijk bekende wet- en regelgeving
en jurisprudentie.
5. Onder schade wordt niet verstaan: alle andere
mogelijke vormen van schade, zoals reputatieschade,
gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
6. Indien een opdrachtgever meent dat hij schade gaat
lijden, lijdt dan wel heeft geleden, zulks als gevolg van
de wijze waarop Ecolegis de opdracht vervult dan wel
heeft vervuld, stelt hij Ecolegis hiervan onverwijld
schriftelijk op de hoogte en biedt hij Ecolegis als eerste
de mogelijkheid om de schade te herstellen of te
beperken en mogelijke verdere schade te voorkomen.
7. Indien sprake is van onderaanneming door Ecolegis, is
opdrachtgever verplicht om Ecolegis er onverwijld
schriftelijk van in kennis te stellen zodra hij aansprakelijk wordt gesteld door zijn opdrachtgever, dan
wel kan vermoeden dat dit gaat gebeuren, indien de
aansprakelijkstelling mede betrekking heeft op door
Ecolegis uitgevoerde werkzaamheden. Daarnaast biedt
opdrachtgever in zo'n situatie alle medewerking die
Ecolegis wenst om de schade te herstellen of te
beperken en mogelijke verdere schade te voorkomen
(inclusief rechtstreeks contact tussen zijn
opdrachtgever en Ecolegis).
8. Iedere (buiten-) contractuele aansprakelijkheid van
Ecolegis is beperkt tot het berag dat in het
desbetreffende geval onder de (beroeps-)
aansprakelijkheidsverzekering van Ecolegis wordt
uitbetaald en gemaximeerd op een bedrag van EUR
500.000, vermeerderd met het bedrag van het eigen
risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste
van de verzekeraar komt.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Indien om welke reden dan ook krachtens bedoelde
(beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering geen
uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde
aanprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal
het door Ecolegis voor de uitvoering van de
desbetreffende opdracht in rekening gebrachte
honorarium en gemaximeerd op een bedrag van EUR
50.000.
Indien het financiële risico, verbonden aan een
opdracht, voor Ecolegis groter is dan EUR 500.000, is
opdrachtgever verplicht om Ecolegis hierover
schriftelijk te informeren, ook indien zulks voor
Ecolegis duidelijk is of kan zijn. Deze melding
geschiedt uiterlijk voordat hij Ecolegis de
opdrachtbevestiging ondertekend retour zendt zodat
Ecolegis dan, op verzoek alsmede op kosten van
opdrachtgever, een afzonderlijke
beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de
betreffende opdracht kan afsluiten. Dit onder
voorbehoud van akkoord door de verzekeraar van
Ecolegis.
Indien opdrachtgever niet tijdig aan de verplichting(en)
zoals beschreven in het vorige lid, lid 6 en/of lid 7
heeft voldaan, bestaat geen recht op enige
schadevergoeding jegens Ecolegis.
Ecolegis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die is ontstaan doordat Ecolegis is
uitgegaan van door of namens de opdrachtgever
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of
informatie of die anderszins het gevolg is van een
handelen of nalaten van de opdrachtgever.
Ecolegis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade
in situaties waarin sprake is van onderaanneming
zonder dat dit tijdig en correct is medegedeeld aan
Ecolegis.
Ecolegis is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of
derden ontstane schade die het gevolg is van een
handelen of nalaten van door Ecolegis ingeschakelde
hulppersonen (werknemers van Ecolegis alsmede door
Ecolegis ingeschakelde onderaannemers daaronder niet
begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met
Ecolegis verbonden organisatie.
Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk
binnen twaalf maanden nadat opdrachtgever de schade
heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken
bij Ecolegis te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het
recht op schadevergoeding vervalt.
Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de
deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens
Ecolegis gehouden is, dan is de opdrachtgever
aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van
Ecolegis daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 15 Vrijwaring
1. Opdrachtgever is gehouden Ecolegis schadeloos te
houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van
derden - daaronder mede begrepen aandeelhouders,
bestuurders, commissarissen en personeel van
opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en

2.

3.

ondernemingen en anderen die bij de organisatie van
opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of
verband houden met de werkzaamheden van Ecolegis
ten behoeve van opdrachtgever, behoudens voorzover
deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove
schuld van Ecolegis.
Indien Ecolegis door derden mocht worden
aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden
Ecolegis zowel buiten als in rechte bij te staan en
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval
verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in
gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is Ecolegis, zonder ingebrekestelling,
gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en
schade aan de zijde van Ecolegis en derden daardoor
ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van
de opdrachtgever.
Dit artikel geldt ook in geval van onderaanneming door
Ecolegis, tenzij er sprake is van een situatie waarop het
artikel over beroepsaansprakelijkheid van toepassing
is. Dit kan aan de orde zijn wanneer een in de vorige
leden bedoelde derde opdrachtgever is van Ecolegis
opdrachtgever.

Artikel 16 Overmacht
1. Ecolegis is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die
niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet,
een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
waarop Ecolegis geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor Ecolegis niet in staat is zijn verplichtingen na
te komen. Ecolegis heeft ook het recht zich op
overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert,
intreedt nadat Ecolegis zijn verbintenis had moeten
nakomen.
3. Ecolegis kan gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan
dertig kalenderdagen, dan is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.
4. Voor zoveel Ecolegis ten tijde van het intreden van
overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal
kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige
waarde toekomt, is Ecolegis gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden
deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlijke overeenkomst.
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Artikel 17 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt
dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen,
dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot
aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de
aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan
niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever,
van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd
en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of
kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit
consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. Daardoor kan ook het
oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden
verhoogd of verlaagd. Ecolegis zal daarvan zoveel als
mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging
van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk
opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van
wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de
wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder
begrepen een aanvulling, dan is Ecolegis gerechtigd om
daaraan pas uitvoering te geven nadat de
opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de
uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden,
daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip
waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het
niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde
overeenkomst levert geen wanprestatie van Ecolegis op
en is voor de opdrachtgever geen grond om de
overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Ecolegis een
verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren,
indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht
gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat
kader te verrichten werkzaamheden.
Artikel 18 Opschorting, ontbinding en tussentijdse
opzegging van de overeenkomst
1. Ecolegis is bevoegd de nakoming van zijn
verplichtingen, waaronder begrepen de afgifte van
bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of
derden, op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen
uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Ecolegis
ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen
niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het
sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid
te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen
uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is of indien door vertraging aan de zijde
van de opdrachtgever niet langer van Ecolegis kan
worden gevergd dat Ecolegis de overeenkomst tegen de
oorspronkelijk overeengekomen condities zal
nakomen.

Voorts is Ecolegis bevoegd de overeenkomst te
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke
van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of indien er zich anderszins
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet van Ecolegis kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de
vorderingen van Ecolegis op de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien Ecolegis de nakoming
van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
4. Indien Ecolegis tot opschorting of ontbinding overgaat,
is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van
schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever
toerekenbaar is, is Ecolegis gerechtigd tot vergoeding
van de schade, daaronder begrepen de kosten,
daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze
niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is
Ecolegis gerechtigd de overeenkomst terstond en met
directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde
van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.
7. Zowel Ecolegis als opdrachtgever hebben het recht de
opdracht voortijdig (tussentijds) eenzijdig op te
zeggen, indien een van hen van mening is, dat de
opdrachtuitvoering redelijkerwijs niet meer kan
plaatshebben conform de opdracht, bijbehorende
offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties en nadat daarover met de andere partij
overleg is geweest. Opzegging geschiedt schriftelijk,
onder opgave van redenen met inachtneming van een
opzegtermijn van dertig kalenderdagen.
8. Indien opdrachtgever op grond van het vorige lid tot
voortijdige beëindiging is overgegaan, heeft Ecolegis
recht op compensatie van de tot dan toe aan de
opdracht bestede uren.
9. Ecolegis mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige
beëindiging slechts gebruik maken als, ten gevolge
van de feiten en omstandigheden die zich aan zijn
invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen,
voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan
worden gevergd. Ecolegis behoudt daarbij aanspraak
op volledige betaling van de facturen voor tot dan toe
verrichte werkzaamheden en is jegens opdrachtgever
of derden niet aansprakelijk voor enige schade.
10. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd
door Ecolegis, zal Ecolegis in overleg met de
opdrachtgever naar beste kunnen zorgdragen voor
overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan
derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever
toerekenbaar is. Indien de overdracht van de
werkzaamheden voor Ecolegis extra kosten met zich
meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in
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rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze
kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te
voldoen, tenzij Ecolegis anders aangeeft.
11. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance
van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien
en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is
opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van
schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor
de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn
vermogen kan beschikken, staat het Ecolegis vrij om de
overeenkomst terstond en met directe ingang op te
zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De
vorderingen van Ecolegis op de opdrachtgever zijn in
dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 19 Internetgebruik
1. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen
opdrachtgever en Ecolegis door middel van e-mail met
elkaar communiceren. Zowel opdrachtgever als
Ecolegis erkennen dat aan het gebruik van e-mail
risico’s kleven zoals, maar niet beperkt tot, vervorming,
vertraging en virussen. Opdrachtgever en Ecolegis
stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te
zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij
één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van
e-mail.
2. Zowel opdrachtgever als Ecolegis zullen al hetgeen
redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden
doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van
vorenbedoelde risico’s.
3. In geval van twijfel inzake de juistheid van door
opdrachtgever of Ecolegis ontvangen e-mail, is de
inhoud van de door Ecolegis verzonden en ontvangen
e-mail bepalend.
Artikel 20 Vervaltermijn
1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders
is bepaald, vervallen vorderingsrechten van
opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Ecolegis in
verband met het verrichten van werkzaamheden door
Ecolegis in ieder geval na één jaar gerekend vanaf het
moment waarop opdrachtgever bekend werd of
redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van
deze rechten.

2.

3.

4.

rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats
heeft.
De Rechtbank te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend
anders voorschrijft. Niettemin heeft Ecolegis het recht
het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen
nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te beslechten.
In afwijking van het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit
artikel, kunnen opdrachtgever en Ecolegis gezamelijk
kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

Artikel 23 Vindplaats en wijziging algemene
voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Tiel.
2. Indien Ecolegis deze algemene voorwaarden verandert
(actualiseert), zal Ecolegis de geactualiseerde algemene
voorwaarden toezenden aan de opdrachtgever.
Opdrachtgever wordt geacht met deze toekomstige
algemene voorwaarden van Ecolegis in te stemmen,
indien Ecolegis niet binnen 30 kalenderdagen na
verzending daarvan aan opdrachtgever een schriftelijk
protest van opdrachtgever heeft ontvangen.
3. Lopende opdrachten zal Ecolegis uitvoeren onder de
eerder door opdrachtgever geaccepteerde algemene
voorwaarden.
4. Ecolegis behoudt zich het recht voor om nieuwe
opdrachten eerst uit te voeren na schriftelijke
accordering van de geactualiseerde algemene
voorwaarden zijdens de opdrachtgever.
5. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is
steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Versie 1 januari 2008

Artikel 21 Nawerking
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden,
waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling
is dat zij ook na beëindiging van de overeenkomst van
kracht blijven, zullen ook nadien van kracht blijven en
partijen blijven binden.
Artikel 22 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ecolegis partij is, is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook
indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het
buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
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