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Algemene voorwaarden Ownpower B.V.  

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ownpower B.V., verder te noemen 
“Ownpower”, aanvaarde opdrachten, waaronder begrepen vervolgopdrachten, gewijzigde of 
aanvullende opdrachten, alsmede op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien.  

 
2. Ownpower mag deze algemene voorwaarden aanvullen of wijzigen als daar een goede reden voor is. 

Iedere aanvulling of wijziging van de algemene voorwaarden bindt de opdrachtgever, maar (i) niet 
eerder dan veertien (14) dagen na de datum waarop de opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis is 
gesteld en (ii) alleen wanneer de opdrachtgever binnen deze termijn geen schriftelijke bezwaren aan 
Ownpower kenbaar heeft gemaakt. 

 
3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Ownpower. De toepasselijkheid van 

artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, waarin respectievelijk is bepaald dat wanneer de opdracht is 
gegund met het oog op een bepaalde persoon bij de opdrachtnemer diezelfde persoon de feitelijke 
werkzaamheden ook moet uitvoeren, alsmede dat wanneer de opdracht aan meerdere 
opdrachtnemers is gegund, iedere opdrachtnemer bij een tekortkoming in de nakoming van de 
opdracht voor het geheel aansprakelijk is, worden uitdrukkelijk uitgesloten. Ownpower mag aan haar 
gegunde opdrachten door haar aan te wijzen derden laten uitvoeren als daar een goede reden voor is.  

 
4. Als het in verband met de aan Ownpower gegunde opdracht noodzakelijk is dat derden worden 

ingeschakeld, zal Ownpower uiteraard, voor zover mogelijk, vooraf overleggen met de opdrachtgever. 
Ownpower zal bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goed 
opdrachtnemer in acht nemen. Ownpower is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van 
deze derden in de uitvoering van hun diensten. Ownpower mag een beperking van aansprakelijkheid 
die een derde in dit verband mocht hebben bedongen namens de opdrachtgever aanvaarden als daar 
een goede reden voor is. 

 
5. Ownpower zal zich uiteraard inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren 

in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Ownpower kan echter niet garanderen dat 
het door de opdrachtgever met de opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat volledig wordt 
bereikt. 

 
6. Ownpower is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van de toepassing 

of het gebruik van de materialen en/of de resultaten van de werkzaamheden in het kader van een 
opdracht.  

 
7. De opdrachtgever vrijwaart Ownpower voor alle schade die voortvloeit of samenhangt met het 

gebruik of toepassing van de materialen en/of de resultaten van de werkzaamheden van Ownpower 
door een derde. Onder alle schade is mede begrepen de schade, kosten en uitgaven die Ownpower 
lijdt of maakt in verband met een dergelijke (rechts)vordering of aanspraak door een derde. 

 
8. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Ownpower is iedere aansprakelijkheid 

van Ownpower voor in opdracht verrichte of te verrichten werkzaamheden door of namens 
Ownpower beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Ownpower 
gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van 
het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering voor 
rekening van Ownpower komt. Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de 
bovenbedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag 
dat door de opdrachtgever met betrekking tot de opdracht, of het gedeelte daarvan, in verband 
waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, aan Ownpower is betaald. Onverminderd het bepaalde in 
artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf (12) maanden na de 
gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Ownpower aansprakelijk is.   

 
9. Beide partijen dragen ervoor zorg dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men 

weet of behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke 
plicht openbaarmaking van die gegevens voorschrijft. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, 
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zal deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval 
als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een van de partijen als zodanig zijn aangeduid. De 
opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ownpower, aan derden geen 
mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van Ownpower. 

 
10. Ownpower is rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de gebruikte 

materialen. Ownpower verleent aan opdrachtgever alleen het recht om de materialen binnen en ten 
behoeve van haar eigen organisatie te gebruiken. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Ownpower is het de opdrachtgever niet toegestaan: (i) de materialen ter inzage te geven, openbaar te 
maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook buiten de kring van personen die, binnen het 
kader van de opdracht, behoren tot rechtstreeks bij de opdracht betrokken medewerkers; of (ii) de 
materialen (geheel of gedeeltelijk) te (doen) gebruiken voor reclame- of wervingsdoeleinden aan te 
wenden. 

 
11. De opdrachtgever draagt ervoor zorg dat: (i) Ownpower tijdig de beschikking krijgt over alle 

noodzakelijke informatie, documenten en gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht; 
(ii) de bij uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van de opdrachtgever in voldoende 
mate beschikbaar en inzetbaar zijn; (iii) voor de adviseur(s) of medewerker(s) van Ownpower een 
eigen werkplek bij de opdrachtgever wordt ingericht voorzien van goedwerkende 
telecommunicatievoorzieningen (zoals telefoon-, fax- en internetaansluiting) voor zover noodzakelijk 
voor de uitvoering van de opdracht. 

 
12. De opdrachtgever is aan Ownpower, naast de in de offerte overeengekomen vergoedingen, de kosten 

verschuldigd die Ownpower ten behoeve van de opdrachtgever heeft moeten betalen. Alle 
verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen 
het van tijd tot tijd geldende tarief.  

 
13. Ownpower factureert op maandelijkse basis. Tenzij anders aangeven op de factuur geldt een 

betalingstermijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum. Als betaling niet binnen de geldende 
termijn is ontvangen, wordt de opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te 
zijn. Ownpower mag in dat geval de wettelijke rente vanaf de eerste verzuimdag in rekening te 
brengen alsmede aanspraak maken op een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter 
grootte van 15% van de openstaande hoofdsom. 

 
14. In geval de opdrachtgever een schriftelijk overeengekomen activiteit in het kader van de opdracht 

annuleert, is de opdrachtgever aan Ownpower bij annulering tot drie (3) dagen vóór de geplande 
datum 50 % van de overeengekomen vergoeding voor de betreffende activiteit verschuldigd en bij 
annulering binnen drie (3) dagen vóór de geplande datum van de activiteit plaatsvindt is 100 % van de 
overeengekomen vergoeding verschuldigd. Eventuele door Ownpower vóór de annulering gemaakte 
niet restitueerbare (reis)kosten zijn te allen tijde door de opdrachtgever aan Ownpower te vergoeden.   

 
15. Iedere partij mag de opdracht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of 

gedeeltelijk ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij (i) een verzoek tot faillissement is 
ingediend; (ii) surséance van betaling is aangevraagd; (iii) liquidatie of staking van de onderneming 
plaats heeft of (iv) op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt 
gelegd. Ownpower is in geval van ontbinding tegenover de opdrachtgever niet tot teruggave van 
ontvangen betalingen dan wel tot schadevergoeding gehouden. 

 
16. De rechtsverhouding tussen Ownpower en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. 
 
17. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Ownpower en de 

opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij 
uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.  

 
18. In het geval van tegenstrijdigheden tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en 

een vertaling daarvan prevaleert de Nederlandse tekst. 


