
 Algemene voorwaarden Handstand Consultancy 

 

Op alle werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, deze zijn 

ter inzage bij de offerte gevoegd. Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer 

van Koophandel Oost Nederland onder nummer 52926516 en staan tevens op onze 

website www.handstandconsultancy.nl. 

 

Geldigheid offerte 

De offerte is geldig tot 30 dagen na offertedatum.  

 

Verrekening en facturering 

Facturering vindt maandelijks plaats. Bij opdrachten op projectbasis wordt na afloop 

van het project gefactureerd. Er kan gewerkt worden met een aanbetaling of 

maandelijkse facturering, dit wordt in de offerte opgenomen.  

 

Alle genoemde bedragen zijn in euro’s en exclusief 21% BTW. Facturen dienen binnen 

30 dagen na facturering te zijn voldaan. Mocht buiten de schuld van Handstand 

Consultancy het project vervroegd worden stopgezet, dan dienen de tot dan toe 

bestede uren betaald te worden, alsmede de uren die tot twee weken na stopzetting 

zijn gereserveerd voor dit project. 

 

Indien na de tweede aanmaning niet binnen 7 dagen is betaald, worden 

incassomaatregelen genomen. Alle met de incasso verband houdende kosten zijn 

voor rekening van de opdrachtgever. 

 

Reiskosten 

Voor reiskosten is het tarief € 0,40 per kilometer voor reizen binnen Nederland. Buiten 

Nederland worden er aparte afspraken gemaakt. Verblijfskosten die door Handstand 

Consultancy worden gemaakt zullen 100% vergoed worden door de opdrachtgever 

tenzij anders overeengekomen. 

 

Meerwerk 

Tijdens het communicatietraject kunnen nieuwe ideeën of concepten invloed hebben 

op de uitvoering en de daarmee gepaarde kosten. Handstand Consultancy zal tijdig 

aangeven wanneer bepaalde werkzaamheden niet binnen de offerte vallen en op 

basis hiervan een bijgestelde offerte opmaken.  

 

Tekst  

Handstand Consultancy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, 

ontstaan doordat Handstand Consultancy is uitgegaan van door de opdrachtgever 

verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.  

 

Geschillen 

Op alle door Handstand Consultancy gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit 

voortvloeiende verplichtingen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 



Alle binnen het project beschikbaar gestelde informatie zal door Handstand 

Consultancy met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld worden en zal nooit 

aan derden beschikbaar gesteld worden, zonder nadrukkelijke toestemming van de 

opdrachtgever. 

 

Aansprakelijkheid 

Indien Handstand Consultancy aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is 

de aansprakelijkheid van Handstand Consultancy beperkt tot maximaal tweemaal de 

factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de 

aansprakelijkheid betrekking heeft. 

 

Handstand Consultancy is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Handstand 

Consultancy is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen 

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

 

Drukwerk 

Wanneer Handstand Consultancy verantwoordelijk is voor drukwerk zal het definitieve 

ontwerp altijd ter goedkeuring naar de opdrachtgever worden gestuurd. Na 

goedkeuring is de opdrachtgever verantwoordelijk voor eventuele misdrukken en de 

extra kosten die dit met zich mee brengt.   

 


