
 

Windunie Development  
Algemene voorwaarden 

 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op advieswerk  

dat uitgevoerd wordt door Windunie Development 

 
Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, 
opdrachtbevestiging en/of offerte tussen Windunie Development en de opdrachtgever.  
Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Windunie Development 
en worden meegezonden bij iedere overeenkomst. 

1.2  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden 
overeengekomen. 

 
Artikel 2: Uitvoering van de overeenkomst 

2.1 Windunie Development zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en 
overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren.  

2.2 Windunie Development en de aangewezen projectleider van Windunie Development 
zijn bevoegd werkzaamheden onder zijn leiding door anderen te doen uitvoeren, hetzij 
door medewerkers van Windunie Development, hetzij door derden, en ten aanzien van 
onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten, zulks onverminderd zijn 
verantwoordelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de opdracht. 

2.3 Alle aanbiedingen van Windunie Development zijn vrijblijvend, hier zijn geen rechten 
aan te ontlenen.  

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat beide partijen het contract 
hebben ondertekend. 

 
Artikel 3: Wijziging van de overeenkomst 

3.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke 
uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te 
vullen, zullen partijen tijdig in overleg de overeenkomst dientengevolge aanpassen.   

3.2 Indien de wijziging of aanvulling  op de overeenkomst financiële consequenties heeft, 
zal Windunie Development daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van 
de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft. 

3.3 In afwijking van lid 2 zal Windunie Development geen meerkosten in rekening brengen 
indien de noodzaak tot wijziging of aanvulling Windunie Development kan worden 
aangerekend. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Artikel 4: Vertrouwenspositie en onafhankelijkheid van Windunie 
Development 
Windunie Development staat de opdrachtgever onafhankelijk en in een 
vertrouwenspositie terzijde. De onafhankelijkheid van Windunie Development brengt 
met zich mee dat hij zijn advies geeft vrij van invloeden die met het advies niets te 
maken hebben en dat hij alles vermijdt wat de onafhankelijkheid van zijn advies zou 
kunnen schaden. 
 

Artikel 5: Geheimhouding 
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens en stukken die zij in 
het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 
(Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld). 
Bovendien vermijdt opdrachtgever alles wat de onafhankelijkheid van het advies zou 
kunnen schaden.  

 
Artikel 6: Aansprakelijkheid  

6.1  In geen geval is Windunie Development aansprakelijk voor (de eventuele gevolgen van 
opvolging van) het advies dat hij heeft gegeven.  

6.2 De aansprakelijkheid van Windunie Development ten opzichte van de opdrachtgever 
beperkt zich tot de schade waarvoor en voor zover Windunie Development 
overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk kan worden gehouden, 
waarbij indirecte en of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten.  

6.3 Windunie Development sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijk uit als gevolg van de 
dienstverlening - daaronder begrepen gevolgschade - verleend door of namens 
Windunie Development. 

 
Artikel 7: Wanprestatie   
In geval dat de een van beide partijen wanprestatie pleegt, mag de andere partij 
besluiten om de opdracht te staken. In een degelijke situatie zal Windunie Development 
niet verplicht zijn om aanvullende diensten te leveren en bovendien niet 
verantwoordelijk zijn voor eventuele verliezen of schade geleden door de 
opdrachtgever. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Artikel 8: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de 
overeenkomst 

8.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging 
schriftelijk en met reden omkleed geschiedt. 

8.2 Windunie Development is bevoegd om de nakoming van de verplichtingen 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.  

8.3 Voorts is Windunie Development 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 
Windunie Development kan worden gevergd.  

 
Artikel 9: Overmacht 

9.1 Windunie Development zal worden ontheven van prestaties in de mate waarin de 
prestaties worden verhinderd, vertraagd, of tegengehouden door oorzaken die 
redelijkerwijs niet door Windunie Development kunnen worden beïnvloed, met inbegrip 
van vertraging in de prestaties van de opdrachtgever, vertraging in de leveringen door 
leveranciers, natuurrampen, openbare verstoring, uitval van telecommunicatie, 
elektriciteit of essentiële diensten.  
 

Artikel 10: Prijs en betaling 
10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de in de offerte van Windunie Development 

vermelde prijzen vast, uitzonderingen daar gelaten.  
10.2 Ook ingeval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst, zoals kan plaatsvinden op 

gronden omschreven in artikelen 7 en 8, is Opdrachtgever gehouden om in redelijkheid 
op declaratie van Windunie Development naar de stand van de werkzaamheden te 
betalen: 

 het honorarium; 

 de bijkomende kosten; 

 de toezichtskosten; 

 alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit 
verplichtingen die Windunie Development ten tijde van de opzegging reeds is 
aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht. 

10.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Windunie 
Development aan te geven wijze. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Artikel 11: Intellectueel Eigendom 
Alle door Windunie Development verstrekte stukken, opdrachtbevestigingen et cetera 
zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet 
door hem zonder voorafgaande toestemming van Windunie Development worden 
verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. 

 
Artikel 12: Toepasselijk recht en geschilbeslechting 
Op alle overeenkomsten en alle rechtsbetrekking die daaruit voortvloeien is uitsluitend 
het Nederlandse recht van toepassing, voor zover er geen minnelijke schikking mogelijk 
is. 

 
Artikel 13: Slotbepalingen 
Windunie Development heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. 
Wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor bestaande Overeenkomsten. 

 
 De Algemene Voorwaarden van Windunie Development zijn van kracht vanaf 1-1-2011.  


