Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1. 	Lucretius is een eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70264856. Lucretius is actief
als professional organizer (met name voor particulieren) op het gebied van zorg, planning en financiën. Lucretius is
aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging Professional Organizers.
1.2. 	Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan
Lucretius wordt gegeven. Dit geldt ook voor de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband
houden.
2. Opdracht
2.1. 	Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan- en te zijn aanvaard door- Lucretius. Lucretius bepaalt de
wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door wie. De opdracht is derhalve niet persoonsgebonden in de
zin van artikel 7:404 BW. De werking van artikel 7:407 lid 2 wordt uitgesloten.
2.2. 	Opdrachtgever is gehouden om alle informatie en onderliggende stukken welke Lucretius naar haar oordeel nodig
heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht (1) in de gewenste vorm, (2) op de gewenste wijze en (3) tijdig
ter beschikking van Lucretius stellen. Lucretius bepaalt in welke vorm, op welke wijze en binnen welk tijdsbestek
zij de informatie wenst te ontvangen. Deze bepaling geldt ook ten behoeve van het opstellen van een offerte
door Lucretius. Eveneens stelt opdrachtgever op verzoek van Lucretius een werkplek ter beschikking die voorzien
is van goedwerkende telecommunicatievoorzieningen (telefoon- en internetaansluiting).
2.3. 	Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie en
onderliggende stukken. Opdrachtgever vrijwaart Lucretius voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledig
en/of niet tijdig ter beschikking gestelde informatie en onderliggende stukken.
2.4. 	Lucretius heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment de opdrachtgever aan
de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 2.2 en 2.3 heeft voldaan.
2.5. 	Lucretius neemt bij haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht. Er is geen
resultaatsverplichting. Lucretius spant zich in om eventueel gestelde doelen te bereiken.
2.6. 	Indien termijnen zijn overeengekomen, betreffen dit nimmer fatale termijnen. De termijnen dienen als indicatie.

3. Honorarium en verschotten
3.1. 	De kosten van de uitvoering van de opdracht door Lucretius omvatten het honorarium, kantoorkosten en (on)
belaste verschotten.
3.2. 	Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de
betreffende opdracht geldende uurtarief. De uurtarieven worden periodiek vastgesteld.
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3.3. 	Lucretius is bevoegd om ook tijdens de duur van de opdracht de uurtarieven te wijzigen. Wordt het uurtarief
binnen drie maanden na aanvang van de opdracht verhoogd (behoudens de periodieke verhogingen) of met
meer dan 10%, dan kan de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst ontbinden. Het recht daartoe vervalt na het
verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie na de verhoging van het uurtarief.
3.4. 	Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die Lucretius ten behoeve van de opdrachtgever betaalt (zoals
griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten en kosten van uittreksels.
4. Betaling
4.1. 	De werkzaamheden en verschotten worden periodiek (in beginsel eens per maand) achteraf in rekening gebracht.
Verschotten kunnen ook tussentijds worden doorbelast.
4.2. 	In geval van een levering van een product kan Lucretius ook tussentijds een factuur zenden. Verder kan Lucretius
een voorschot verlangen van opdrachtgever.
4.3. 	Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen.
4.4. 	Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is opdrachtgever wettelijke (handels)
rente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet Incassokosten vanaf de datum van
de betaaltermijn van de betreffende factuur. In het geval van een particuliere opdrachtgever (consument) zijn
voornoemde kosten pas verschuldigd nadat de consument schriftelijk is aangemaand om alsnog binnen 14 dagen
na ontvangst van de aanmaning over te gaan tot betaling en daarna geen betaling heeft plaatsgevonden.
4.5. 	Indien een factuur niet tijdig is voldaan, heeft Lucretius de bevoegdheid om haar werkzaamheden op te schorten
zonder schadeplichtig te zijn voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van de opschorting.
5. Geheimhouding en privacy
5.1. 	Lucretius en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst hebben verkregen. Deze geheimhouding geldt niet als er een wettelijke plicht bestaat tot
het delen van de vertrouwelijke informatie.
5.2. 	Lucretius beschermt de persoonsgegevens overeenkomstig de verplichtingen die voortvloeien uit de
privacywetgeving. Lucretius verwijst in dit verband naar haar privacyreglement.
6. Intellectuele eigendom
6.1 	Het uitvoeren van de opdracht door Lucretius houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die
bij Lucretius rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die zijn ontstaan tijdens, na of anderszins voortvloeien
uit de uitvoering van de opdracht, behoren toe aan Lucretius. Opdrachtgever kan op geen enkele moment en op
geen enkele wijze hierop enige aanspraak maken dan wel vergoeding voor eisen.
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