
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Anderhalf-A4 en haar opdrachtgevers, tenzij 
uitdrukkelijk is afgeweken.

Offertes
Offertes van Anderhalf A4 zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is gegeven. 
De opdrachtgever verstrekt alle relevante informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht. 
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand na de bevestiging van Anderhalf A4 binnen 8 dagen na ontvangst van de 
opdracht. Deze bevestiging is ofwel schriftelijk of door met de uitvoering te beginnen.

Uitvoering opdracht en medewerking
Anderhalf-A4 zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 
De opdrachtgever versterkt tijdig alle documenten en gegevens om de uitvoering van opdrachten goed en volgens tijdschema te laten verlopen. 
Dit geldt ook voor de inzetbaarheid van medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden betrokken zijn. 
Als de benodigde gegevens en/of middelen niet tijdig zijn verstrekt, heeft Anderhalf A4 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te 
schorten en/of de extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Anderhalf A4 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard 
ook, ontstaan doordat door de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens zijn verstrekt, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid bij 
haar bekend had moeten zijn. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Anderhalf A4 
gebeurt alleen in onderling overleg. 

Contractduur, wijziging van de opdracht en meerwerk
De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen anders overeenkomen. 
Bij een overschrijding van deze termijn kan de opdrachtgever Anderhalf A4 in gebreke stellen. 
De opdrachtgever accepteert dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, zoals wanneer partijen tussentijds besluiten de aanpak, 
werkwijze of omvang van de opdracht te wijzigen. Als deze wijzigingen van invloed is op het overeengekomen honorarium of de kosten- 
vergoeding, zal Anderhalf A4 dit zo spoedig mogelijk melden. Ook als een tussentijdse wijziging ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, 
zal Anderhalf A4 de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Wanneer een dergelijke aanpassing tot meerwerk leidt, zal dit als een aanvullende 
opdracht (schriftelijk) aan de opdrachtgever worden bevestigd.

Geheimhouding en intellectueel eigendom
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit 
andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of dit voortvloeit uit de aard van de 
opdracht.
De door Anderhalf A4 verstrekte producten zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, enz. die in opdracht van de opdrachtgever zijn gemaakt, 
worden eigendom van de opdrachtgever. Anderhalf A4 behoudt het recht de door haar toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebrui- 
ken, voor zover het geen vertrouwelijke informatie betreft.  

Opzegging
Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits met redenen omkleed. In geval van tussentijdse opzegging heeft Anderhalf 
A4 naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een redelijk deel van het honorarium, gezien de geplande werkzaamheden en de reden van 
opzegging. 

Gebreken en klachttermijnen
Klachten over verrichte werkzaamheden worden door de opdrachtgever - binnen dertig dagen na voltooiing - gemeld bij Anderhalf A4. Indien 
een klacht gegrond is, zal Anderhalf A4 de werkzaamheden alsnog verrichten, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden.  
Dit moet dan wel door de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. 

Tarieven en kosten van de opdracht
De tarieven en de daarop gebaseerde kostenraming in de offerte zijn inclusief de helft van de reisuren, tenzij anders is aangegeven. Voor reis- 
kosten wordt het tarief van € 0,31 per kilometer in rekening gebracht. Een tussentijdse verandering van het niveau van de kosten die aanpassing 
van het tarief of andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen vragen, wordt doorberekend. Als geen vast honorarium is overeengekomen, zal 
vergoeding worden vastgesteld op grond van het aantal werkelijk bestede uren en volgens de uurtarieven van Anderhalf A4, tenzij een daarvan 
afwijkend uurtarief is overeengekomen. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden, zullen de verschuldigde kosten periodiek in 
rekening worden gebracht.

Betalingsvoorwaarden
Het honorarium en de kosten, die niet in de tarieven zijn inbegrepen worden maandelijks bij declaratie in rekening gebracht. Betaling vindt 
plaats binnen 14 dagen na declaratiedatum. Als betaling achterwege blijft, kan Anderhalf A4 de uitvoering van de opdracht opschorten. Indien de 
opdracht is verstrekt door meer dan een opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen 
zoals in dit artikel aangegeven ongeacht de tenaamstelling van de declaratie. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze 
tekort in het nakomen van een of meerdere van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten voor zijn rekening. 

Overmacht
Bij overmacht worden de verplichtingen van Anderhalf A4 opgeschort. Als de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen 
door Anderhalf A4 zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding 
ontstaat. Als Anderhalf A4 al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, kan zij 
het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel afzonderlijk factureren. De opdrachtgever voldoet deze factuur als een afzonderlijk contract. 


