ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 1. OPDRACHTGEVER EN OPDRACHTNEMER
1.
Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven; onder opdrachtnemer (Stirixi
Unlimited) wordt verstaan: freelance dienstverlener op het gebied van secretariële en administratieve
werkzaamheden in de breedste zin des woords. Specificaties omtrent inhoud, doel en tarief van de
overeenkomst worden in de individuele overeenkomst vastgelegd.
2.
De voorwaarden worden geacht deel uit te maken van de overeenkomst tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan
van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
3.
De opdrachtnemer staat niet in een gezagsverhouding tot de opdrachtgever en kan het aangeboden werk
ook op een andere locatie uitoefenen.
ARTIKEL 2. OFFERTES
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
ARTIKEL 3. UITVOERING WERKZAAMHEDEN
1.
Opdrachtnemer zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting
heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Stirixi Unlimited is bij het uitvoeren van de
overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. De werkzaamheden worden verricht naar eigen
inzicht en zonder toezicht van opdrachtgever. Stirixi Unlimited is dan ook vrij om binnen hetgeen is
overeengekomen het afgesproken resultaat te realiseren.
2.
Opdrachten uitgevoerd door Stirixi Unlimited zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is
verstrekt. Om de uitvoering van een opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen,
dient de opdrachtgever alle relevante documenten en gegevens die nodig zijn om de opdracht goed uit te
kunnen voeren, tijdig aan te leveren. Eventuele deadlines worden in de overeenkomst vastgelegd. Hiervan
kan slechts in overleg afgeweken worden.
3.
Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen regelmatig de kwaliteit van de tot dan toe verrichte werkzaamheden evalueren.
4.
Stirixi Unlimited kan de overeengekomen werkzaamheden voor eigen rekening geheel of gedeeltelijk door
een ander laten verrichten, mits zij dit van te voren aan opdrachtgever heeft medegedeeld en opdrachtgever
toestemming heeft verleend. Opdrachtgever kan slechts toestemming weigeren, indien de andere persoon
niet aan een aantal van tevoren tussen partijen overeengekomen objectieve criteria voldoet.
5.
Stirixi Unlimited blijft aansprakelijk voor het met opdrachtgever overeengekomen resultaat alsof zij de
desbetreffende werkzaamheden zelf heeft verricht.
ARTIKEL 4. HONORARIUM, KOSTEN, TARIEVEN
1.
De honorering van de opdrachtnemer berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is
overeengekomen. De geldende tarieven zijn opgenomen in de overeenkomst.
2.
Opdrachtgever vergoedt aan opdrachtnemer de onkosten die zijn verbonden aan de goede uitvoering van
de werkzaamheden. Dit kan mede betreffen de door opdrachtnemer in Nederland gemaakte reis- en
verblijfkosten. De vergoeding van de reiskosten per kilometer wordt opgenomen in de individuele
overeenkomst. Reis- en verblijfkosten worden afzonderlijk gespecificeerd bij opdrachtgever in rekening
gebracht.
3.
Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn bedragen altijd exclusief omzetbelasting.
4.
Stirixi Unlimited voert de werkzaamheden uit in de zelfstandige uitoefening van haar beroep of bedrijf. Dit
betekent dat op de vermelde tarieven geen inhoudingen ingevolge de sociale verzekeringswetten en de
Wet op de Loonbelasting zullen plaatsvinden. Het over het tarief verschuldigde bedrag aan premies en
inhoudingen ingevolge de sociale verzekeringswetten en de Wet op de Loonbelasting is voor rekening van
Stirixi Unlimited.
5.
Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten kunnen na afloop van de opdracht
achteraf gedaan worden, tenzij anders overeengekomen.
6.
De opdrachtnemer verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van
de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis
van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.
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ARTIKEL 5. VERTROUWELIJKE INFORMATIE
De opdrachtnemer is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en
overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te
bewaren en geheim te houden.
ARTIKEL 6. BETALING
1.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na datum van de facturering volledig en zonder enig beroep
op korting. Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling
is vereist.
2.
Indien betaling achterwege blijft, kan Stirixi Unlimited de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de
opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle kosten, welke voortkomen uit overeenkomst, tarieven en onkosten, naar
redelijkheid en billijkheid voor rekening van de opdrachtgever. Gerechtelijke en buiten gerechtelijke
kosten daarbij inbegrepen.
ARTIKEL 7. OVERMACHT
1.
Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer ontslaat de opdrachtnemer
van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de
opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten en/of schade kan doen gelden.
2.
In geval van overmacht zal Stirixi Unlimited daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever.
De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht
schriftelijk te annuleren.
ARTIKEL 8. BEËINDIGING DOOR DE OPDRACHTNEMER
1.
De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn:
• In geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, ook niet na
daartoe door de opdrachtnemer gesommeerd te zijn;
• Bij faillissement of surséance van betaling van hemzelf danwel zijn onderneming;
• Bij liquidatie van zijn bedrijf.
2.
De opdrachtnemer heeft in de gevallen genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of
rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten,
hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden
te zijn.
ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID
1.
Stirixi Unlimited is slechts aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade indien deze is
veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Stirixi Unlimited bij de uitvoering van de tussen partijen
gesloten overeenkomst of van door haar hiertoe ingeschakelde derden.
2.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de
schade binnen een redelijke termijn, maar niet later dan vijf werkdagen nadat opdrachtgever meent dat
schade is ontstaan, schriftelijk meldt bij Stirixi Unlimited.
3.
De aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat
slechts indien de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt,
stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Stirixi Unlimited ook na die
termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling
dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer
in staat is adequaat te reageren.
4.
Indien de tekortkoming niet hersteld kan worden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het
bedrag van de individuele overeenkomst.
ARTIKEL 10. TOEPASSELIJK RECHT
1.
De voorwaarden in al haar onderdelen worden beheerst door Nederlands recht.
2.
Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van de
opdrachtgever aan.
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