
 

 

 
 
 
 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
1. Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
a. Blekkink Verandermanagement: de eenmanszaak van  A. Blekkink, gevestigd te Nij Beets. 
b. Opdrachtgever: de contractpartij van Blekkink Verandermanagement dan wel degene aan wie een offerte 
is gericht. 
c. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening tussen Blekkink Verandermanagement en 
opdrachtgever. 
d. Offerte: de schriftelijke of elektronische aanbieding tot het verrichten van werkzaamheden, diensten 
en/of het leveren van producten. 
e. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) welke Blekkink 
Verandermanagement  voor de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever is overeengekomen, 
een en ander exclusief kosten en btw. 
f. Kosten: de kosten die door Blekkink Verandermanagement worden gemaakt in het belang van de 
uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, waaronder kosten van ingeschakelde derden. 
g. Prijs: de totaalprijs (honorarium en kosten) voor het desbetreffende (onderdeel van een) door 
Blekkink Verandermanagement uit te voeren opdracht, met inbegrip van, indien en voor zover van 
toepassing, belastingen (uitgezonderd omzetbelasting) en premieheffingen. 
h. Schriftelijk: op papier of per e-mail. 
 
2. Toepasselijkheid 
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Blekkink Verandermanagement en 
op alle overeenkomsten tussen Blekkink Verandermanagement en opdrachtgever. 
b. Afwijkende of aanvullende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden 
slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Blekkink Verandermanagement schriftelijk zijn aanvaard 
en hebben slechts betrekking op een specifieke opdracht. 
c. Een opdrachtgever met wie eenmaal onder de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd wordt 
geacht stilzwijgend akkoord te zijn met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op toekomstige 
opdrachten. 
 
3. Offertes 
a. Alle offertes van Blekkink Verandermanagement zijn vrijblijvend en gelden in ieder geval niet langer dan 
voor de in de offerte aangegeven termijn. Blekkink Verandermanagement behoudt zich uitdrukkelijk het 
recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer tarieven van lonen en grondstoffen sinds de 
dag van de offerte zijn gewijzigd of wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
b. Blekkink Verandermanagement is gerechtigd deze verhogingen van de prijs, zoals genoemd in het 
voorgaand lid, aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
c. De door Blekkink Verandermanagement opgegeven prijzen zijn in euro’s gebaseerd op uitvoering van de 
opdracht in normale werktijden en exclusief reiskosten, transport, BTW en andere heffingen van 
overheidswege. 
d. De in de offertes van Blekkink Verandermanagement genoemde levertijden en andere met betrekking tot 
te verrichten prestaties van Blekkink Verandermanagement genoemde termijnen zijn globaal en slechts 
indicatief. 
e. Indien de opdrachtgever de offerte van Blekkink Verandermanagement niet binnen 30 dagen heeft 
aanvaard, is deze verplicht op eerste verzoek van Blekkink Verandermanagement de bij de offerte 
behorende conceptrapportages, ontwerpen, voorstellen, monsters en modellen franco aan Blekkink 
Verandermanagement retour te zenden. Als de opdrachtgever deze zaken niet tijdig retour zendt is Blekkink 
Verandermanagement gerechtigd de kosten die samenhangen met de offertes en het toezenden en 
fabriceren van de zaken bij de opdrachtgever in rekening te brengen. 
 
4. Totstandkoming van de overeenkomst 
a. Een opdracht komt tot stand doordat opdrachtgever met een door Blekkink Verandermanagement 
opgestelde offerte schriftelijk en zonder enig voorbehoud instemt. 
b. Wijzigingen van de opdracht ten opzichte van de offerte gelden slechts indien zij uitdrukkelijk schriftelijk 
zijn overeengekomen.  



 

 

 
 
5. Uitvoering van de overeenkomst 
a. Blekkink Verandermanagement zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren op grond 
van de op dat moment bij haar aanwezige kennis. Voor zover de (wijze van) uitvoering in de opdracht niet 
(volledig) is omschreven, is Blekkink Verandermanagement vrij om de (wijze van) uitvoering zelf te bepalen: 
zij houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de redelijke verzoeken van de opdrachtgever. Tenzij 
uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden opdrachten niet met het oog op één specifieke persoon 
binnen Blekkink Verandermanagement aangegaan. 
b. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Blekkink 
Verandermanagement het recht om een deel of het geheel van de overeengekomen werkzaamheden te 
laten verrichten door derden. 
c. Blekkink Verandermanagement verplicht zich tot geheimhouding van al hetgeen haar door de uitvoering 
van de opdracht over de bedrijfsvoering van de opdrachtgever bekend wordt. 
 
6. Wijzigingen en meerwerk 
a. Opdrachtgever kan, nadat de opdracht is verstrekt, meerwerk schriftelijk opdragen. De opdracht tot 
meerwerk wordt schriftelijk of elektronisch door Blekkink Verandermanagement aan opdrachtgever 
bevestigd. 
b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van 
de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen 
partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
c. Wijzigingen in de opdracht en meer- en minderwerk worden in rekening gebracht c.q. verrekend. 
d. In afwijking van het hiervoor in lid c van dit artikel genoemde zal Blekkink Verandermanagement geen 
meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan 
haar moeten worden toegerekend. 
 
7. Rechten en plichten opdrachtgever 
a. Opdrachtgever stelt Blekkink Verandermanagement in de gelegenheid de opdracht uit te voeren. 
Opdrachtgever zorgt daartoe dat Blekkink Verandermanagement tijdig kan beschikken over alle voor de 
voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en materialen. Voorts draagt opdrachtgever op 
eigen kosten zorg voor de toestemming van derden en de benodigde goedkeuringen, vergunningen, 
ontheffingen, beschikkingen etc., tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
b. Opdrachtgever dient op eigen kosten zodanige maatregelen te treffen dat Blekkink Verandermanagement 
niet in de uitvoering van het werk wordt belemmerd of gehinderd en dat Blekkink Verandermanagement 
binnen de overeengekomen termijn kan aanvangen met de uitvoering van de opdracht. 
c. Opdrachtgever stelt Blekkink Verandermanagement onverwijld op de hoogte van feiten en 
omstandigheden die de (tijdige) uitvoering van de opdracht in gevaar (kunnen) brengen. 
d. Kosten die ontstaan doordat aan het in vorige leden gestelde niet, niet-tijdig of niet volledig is voldaan, 
zijn voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever draagt zorg voor het afsluiten van een 
verzekering ter dekking van de kosten die hiervan het gevolg zijn. 
e. Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen, hulpmiddelen en 
voorzieningen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd. 
f. Opdrachtgever heeft de verplichting om bij oplevering te onderzoeken of de uitgevoerde dienst aan de 
opdracht beantwoordt. 
 
8. Opschorting en annulering  
a. Blekkink Verandermanagement heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten: 
- indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens of materialen niet, niet tijdig dan wel 
niet volledig aan Blekkink Verandermanagement zijn verstrekt; 
- indien derden aanspraak maken op door de opdrachtgever aan Blekkink Verandermanagement verstrekte 
zaken en/of vermogensrechten die noodzakelijk zijn voor de juiste uitvoering van de opdracht; 
- zodra Blekkink Verandermanagement gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet, niet 
tijdig dan wel niet volledig aan zijn verplichtingen uit de opdracht zal (kunnen) voldoen. 
b. In geval van opschorting door Blekkink Verandermanagement als genoemd in lid a van dit artikel, heeft 
opdrachtgever geen enkele aanspraak op een schadevergoeding. Alle aantoonbare kosten die hiervan het 
gevolg zijn komen voor rekening van opdrachtgever. 
c. Overschrijding van een leveringstermijn geeft opdrachtgever niet het recht de opdracht te beëindigen, 
c.q. de bestelling te annuleren, noch recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de 
leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de 
opdracht in stand laat en voorts is voldaan aan het bepaalde in artikel 11.a van deze algemene 
voorwaarden.  



 

 

 
 
 
d. In geval van uitstel door de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst, is de 
opdrachtgever gehouden aan Blekkink Verandermanagement alle door laatstgenoemde aantoonbaar 
gemaakte kosten te 
vergoeden. Een en ander laat onverlet de verplichting van opdrachtgever om, in geval van latere uitvoering 
van de opdracht, alsnog de volledige prijs vermeerderd met de door het uitstel ontstane meerkosten te 
voldoen. 
 
9. Betaling 
a. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Blekkink 
Verandermanagement aan te geven rekeningnummer. 
b. Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 
c. Vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is, is hij over het opeisbare bedrag een vertragingsrente 
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW hoger is. In dat geval is 
opdrachtgever de alsdan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd over het opeisbare bedrag. 
d. Is opdrachtgever in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de 
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze 
buitengerechtelijke incassokosten bedragen: 
- 15% over de eerste € 5.000 van het totaal opeisbare bedrag; 
- 10% over de volgende € 10.000 van het totaal opeisbare bedrag; 
- 5% over het meerdere; 
Eén en ander met een minimum van € 50,-- per 
gebeurtenis. 
e. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn alle op dat moment 
openstaande facturen van Blekkink Verandermanagement onmiddellijk en integraal opeisbaar. 
f. Opdrachtgever is niet bevoegd om zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Blekkink 
Verandermanagement zijn betalingsverplichting op te schorten of hetgeen hij verschuldigd is te verrekenen 
met hetgeen hij eventueel van Blekkink Verandermanagement te vorderen heeft. 
g. De door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle 
verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, 
zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. 
 
10. Opzegging van duurovereenkomsten 
a. Partijen kunnen de overeenkomst tot het verrichten van advieswerkzaamheden of andere 
duurovereenkomsten die zijn aangegaan voor bepaalde tijd te allen tijde opzeggen met inachtneming van 
de volgende opzegtermijnen: 
- één maand, indien de looptijd korter is dan drie maanden; 
- twee maanden, indien de overeenkomst is aangegaan voor een periode langer dan drie maanden, maar 
korter dan zes maanden; 
- drie maanden, indien de overeenkomst is aangegaan voor een periode langer dan zes maanden. 
b. Partijen kunnen voorts de overeenkomst tot het verrichten van advieswerkzaamheden of andere 
duurovereenkomsten die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen met inachtneming van 
een opzegtermijn van tenminste drie maanden. 
c. Partijen kunnen de overeenkomst tot het verrichten van advieswerkzaamheden of andere 
duurovereenkomsten te allen tijde opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn, indien er sprake is 
van een onwerkbare situatie of een verstoorde vertrouwensrelatie tussen opdrachtgever en Blekkink 
Verandermanagement. 
d. Ingeval van opzegging worden alle nog lopende opdrachten door Blekkink Verandermanagement conform 
de overeenkomst afgehandeld en gefactureerd. 
e. Opzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand bij deurwaardersexploot of bij 
aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de wederpartij. 
f. Een opzegging waarbij de opzegtermijn niet in acht is genomen heeft geen rechtsgevolg. 
 
11. Ontbinding van de overeenkomst 
a. Blekkink Verandermanagement en opdrachtgever kunnen de tussen hen tot stand gekomen 
overeenkomst geheel, of voor zover deze nog niet is uitgevoerd, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte 
daarvan ontbinden, indien en zodra zich één van de navolgende omstandigheden voordoet: 
- een partij, na schriftelijke sommatie, gedurende een periode van veertien (14) dagen toerekenbaar 
tekortschiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst; 
- een partij wordt in staat van faillissement verklaard, althans het faillissement wordt aangevraagd en deze 
aanvraag wordt gedurende een periode van veertien (14) dagen niet ingetrokken of ongedaan gemaakt;  



 

 

 
 
 
- aan een partij wordt surseance van betaling verleend, althans surseance van betaling wordt aangevraagd 
en deze aanvraag wordt gedurende een periode van veertien (14) dagen niet ingetrokken of ongedaan 
gemaakt. 
- van een partij (rechtspersoon) wordt het besluit genomen tot ontbinding, dan wel een partij 
(natuurlijk persoon) wordt onder bewind of curatele gesteld, dan wel anderszins onbevoegd over zijn of 
haar vermogen te beschikken en deze toestand houdt gedurende een periode langer dan veertien (14) 
dagen aan; 
- een partij staakt zijn bedrijf of legt zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stil; 
 
b. Blekkink Verandermanagement kan de opdracht geheel, of voor zover deze nog niet is uitgevoerd, voor 
het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan ontbinden, indien: 
- opdrachtgever in verzuim is met de betalingsverplichting; 
- in de gevallen waarin Blekkink Verandermanagement bevoegd is haar werkzaamheden op te schorten, 
zoals genoemd in artikel 8.a; 
- indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Blekkink 
Verandermanagement zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke 
van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of 
onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst niet meer in redelijkheid kan worden 
gevergd; 
- de opdrachtgever zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een derde; 
c. Ontbinding dient schriftelijk te geschieden, bij gebreke waarvan de ontbinding geen rechtsgevolg heeft. 
d. Ingeval van (tussentijdse) ontbinding door Blekkink Verandermanagement stelt opdrachtgever Blekkink 
Verandermanagement volledig schadeloos. De minimale schadeloosstelling bedraagt een vergoeding van 
alle door Blekkink Verandermanagement gemaakte kosten te vermeerderen met 33% (zegge: drieëndertig 
procent) van de voor volledige uitvoering van de opdracht afgesproken prijs. 
 
12. Afwijkingen, gebreken en klachttermijnen 
a. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten of de in rekening gebrachte prijs 
dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de 
betreffende werkzaamheden uitdrukkelijk schriftelijk worden gemeld aan Blekkink Verandermanagement, 
bij gebreke waarvan iedere aanspraak komt te vervallen. 
b. Voor zover afwijkingen aanwezig zijn die gebruikelijk zijn in de branche of die van geringe betekenis zijn, 
wordt Blekkink Verandermanagement geacht de overeenkomst deugdelijk te zijn nagekomen. 
c. Indien afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, geen of een ondergeschikte invloed 
hebben op de gebruikswaarde van de zaak, worden zij aangemerkt als afwijkingen van geringe betekenis. 
d. Indien een klacht gegrond blijkt, zal Blekkink Verandermanagement de werkzaamheden alsnog binnen 
een redelijke termijn verrichten, tenzij van de opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat 
deze de overeenkomst in stand laat. Dit laatste dient door opdrachtgever overeenkomstig de in lid 1 van dit 
artikel genoemde wijze en termijn te zijn gemeld. 
e. Indien van de opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in 
stand laat overeenkomstig het bepaalde in lid 6 van dit artikel, worden de uitgevoerde werkzaamheden 
onverminderd in rekening gebracht, tenzij de uitgevoerde werkzaamheden voor opdrachtgever 
aantoonbaar geen of slechts een zeer geringe waarde vertegenwoordigen, in welk geval de werkzaamheden 
naar redelijkheid in rekening zullen worden gebracht. 
 
13. Vrijwaring 
Opdrachtgever vrijwaart Blekkink Verandermanagement voor alle vorderingen van derden die rechtstreeks 
verband houden met of voortvloeien uit de opdracht. 
 
14. Intellectueel eigendom 
a. Blekkink Verandermanagement behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest 
welke Blekkink Verandermanagement vervaardigt of gebruikt of heeft vervaardigd of gebruikt in het kader 
van de uitvoering van de overeenkomst, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen 
bestaan of worden gevestigd. 
b. Opdrachtgever krijgt na levering door Blekkink Verandermanagement het niet-exclusieve recht tot 
gebruik van de door Blekkink Verandermanagement in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken 
in de zin van Auteurswet 1912. Dit bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik 
van de geleverde zaken. 
  



 

 

 
 
 
c. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Blekkink Verandermanagement de producten als genoemd in lid 1, al dan niet met inschakeling van derden, 
te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 
d. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, 
anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Blekkink 
Verandermanagement. 
e. Blekkink Verandermanagement is niet gehouden de voor de nakoming van de overeenkomst benodigde 
en vervaardigde productie- en hulpmiddelen alsmede een zetsel, ontwerptekeningen, informatiedragers, 
computerprogrammatuur, databestanden etc. aan de opdrachtgever af te geven. Blekkink 
Verandermanagement is voorts niet verplicht voornoemde zaken te bewaren. Als Blekkink 
Verandermanagement met de opdrachtgever is overeengekomen dat deze zaken zullen worden bewaard 
geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever en voor 
ten hoogste een jaar. Dit houdt niet in dat Blekkink Verandermanagement de opdrachtgever garandeert dat 
deze zaken geschikt zijn voor herhaald gebruik 
f. Opdrachtgever is verplicht voorafgaand aan het toezenden van voor de nakoming van de overeenkomst 
benodigde bescheiden kopieën of anderszins duplicaat van deze zaken te maken. Als blijkt dat Blekkink 
Verandermanagement niet meer in het bezit is van de toegezonden bescheiden is opdrachtgever verplicht 
Blekkink Verandermanagement op verzoek een exemplaar te verstrekken. 
g. Als Blekkink Verandermanagement voor de nakoming van de overeenkomst zaken aangeleverd door 
opdrachtgever dient te bewerken, doen bewerken of anderszins werkzaamheden mee dient te verricht 
dient 
opdrachtgever voorafgaand aan de bewerking te onderzoeken of de geleverde zaken geschikt zijn 
voor de handelingen ter zake van de nakoming van de overeenkomst. Blekkink Verandermanagement is 
gerechtigd te beschikken over de resten zoals snij-afval etc. van de door opdrachtgever aangeleverde 
materialen als waren deze haar eigendom. Opdrachtgever is op verzoek van Blekkink Verandermanagement 
gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede voormelde resten bij de leveranciers af te 
halen. 
h. Opdrachtgever verkrijgt nimmer het eigendomsrecht op door Blekkink Verandermanagement 
ontwikkelde methodiek, modellen, producten en/of software. 
i. Blekkink Verandermanagement behoudt te allen tijde het recht de door uitvoering van de 
werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken. 
 
15. Aansprakelijkheid 
a. Blekkink Verandermanagement is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die 
rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de opdracht en indien er 
sprake zou zijn van onrechtmatig handelen aan de zijde van Blekkink Verandermanagement slechts bij 
aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid (grove schuld). Voor gevolgschade, zoals winstderving, is 
Blekkink Verandermanagement nimmer aansprakelijk. 
b. Blekkink Verandermanagement is in geen geval aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die is 
ontstaan als gevolg van de uitvoering van de opdracht op zijn uitdrukkelijke aanwijzingen, tenzij Blekkink 
Verandermanagement heeft verzuimd de opdrachtgever in te lichten over haar van tevoren bekende 
gebreken. 
c. Blekkink Verandermanagement is niet aansprakelijk voor schade aan door opdrachtgever geleverde zaken 
voor bedrukking en verwerking. Opdrachtgever dient voorafgaand aan de bewerking te onderzoeken of de 
geleverde zaken geschikt zijn voor de handelingen ter zake van de nakoming van de overeenkomst. 
d. Blekkink Verandermanagement is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van 
voorwerpen, materialen, beeld- of woordgegevens in enigerlei vorm die door hem of namens opdrachtgever 
ter beschikking zijn gesteld of die op verzoek van opdrachtgever door derden zijn vervaardigd. Blekkink 
Verandermanagement is niet aansprakelijk voor verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiende uit de aard van 
de door de opdrachtgever aangeleverde materialen, diensten of producten. 
e. Iedere aansprakelijkheid van Blekkink Verandermanagement voor schade jegens opdrachtgevers is 
beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Blekkink 
Verandermanagement gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat. 
f. Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de verzekering als bedoeld in het voorgaande lid 
mocht 
plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Blekkink Verandermanagement of bij haar werkzame personen, in 
welke hoedanigheid ook, beperkt tot een bedrag dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in 
verhouding staat tot de overeengekomen prijs, met een maximum van het voor volledige uitvoering van de 
opdracht afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van Blekkink Verandermanagement.  



 

 

g. Indien en voor zover een opdracht betrekking heeft op het verstrekken van advies, dan rust op basis van 
de overeenkomst op Blekkink Verandermanagement een inspanningsverbintenis. Garanties op resultaat 
worden 
niet geacht te zijn afgegeven bij het verstrekken van adviezen. Blekkink Verandermanagement is met 
betrekking tot verstrekte adviezen derhalve niet aansprakelijk als geen resultaat wordt bereikt. 
 
16. Overmacht 
a. Indien een opdracht als gevolg van overmacht geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals 
overeengekomen, is Blekkink Verandermanagement bevoegd om, te harer keuze, (i) haar verplichtingen uit 
hoofde van de opdracht op te schorten tot het moment dat zij alsnog in staat is deze op de 
overeengekomen wijze na te komen of (ii) te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie. Blekkink 
Verandermanagement is verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, 
zodra zij daarvan zelf op de hoogte is. 
b. Ingeval van overmacht zoals bedoeld in lid a van dit artikel heeft de opdrachtgever geen recht op 
schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. 
c. Indien de uitvoering van een opdracht blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht, is de opdrachtgever 
aan Blekkink Verandermanagement een alsdan in overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd 
voor het reeds door Blekkink Verandermanagement gepresteerde. 
e. Ingeval van overmacht komt eventueel door de opdrachtgever geleden schade niet voor rekening van 
Blekkink Verandermanagement. 
 
17. Toepasselijk recht 
a. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Blekkink Verandermanagement is Nederlands recht van 
toepassing. 
b. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, is de Rechtbank Leeuwarden bij uitsluiting 
bevoegd om van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door Blekkink 
Verandermanagement verrichte werkzaamheden kennis te nemen. 
 


