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Artikel 1. Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de 

totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer 

(hierna: Enzodus bv) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen 

slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en Enzodus bv.  

 

2. Deze Algemene Voorwaarden gelden mede voor medewerkers van Enzodus bv, door Enzodus bv 

ingeschakelde derden en personen voor wiens handelen of nalaten Enzodus bv aansprakelijk kan zijn. 

 

3. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen. De 

toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand 

gewezen. 

 

Artikel 2. Offerte en bevestiging 

1. Offertes zijn vrijblijvend en zijn twee maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door 

een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en 

aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de 

juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Enzodus bv verstrekte gegevens waarop 

Enzodus bv de offerte baseert. 

 

2. De opdrachtgever bevestigt opdrachten schriftelijk. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er 

desondanks mee instemt dat Enzodus bv begint met uitvoering van de opdracht, dan geldt de inhoud van 

de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge 

afspraken en bedingen binden Enzodus bv pas nadat Enzodus bv deze schriftelijk heeft bevestigd.  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Artikel 3. Uitvoering van de opdracht 

1. Enzodus bv betracht bij de uitvoering van de opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer. Enzodus bv 

spant zich in om de opdracht zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar 

beste weten te behartigen en een voor de opdrachtgever wenselijk en bruikbaar resultaat na te streven. 

Voor zover noodzakelijk houdt Enzodus bv de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de 

werkzaamheden.  

 

2. Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van Enzodus bv:  

 a.  uitvoering van tests, aanvraag van vergunningen en de beoordeling in hoeverre instructies 

  van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;   

 b.  onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten,  

  tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;   

 c.  onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke   

  beschermingsvormen voor de opdrachtgever.   

 

3. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige 

en juiste afronding van werkzaamheden mogelijk te maken door tijdige aanlevering van volledige, 

deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen. 

 

4. Uitsluitend Enzodus bv aanvaardt opdrachten. Dit geldt ook als het de bedoeling is dat een bepaalde 

persoon de opdracht uitvoert. Artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van 

toepassing. 

 

5. Enzodus bv verricht haar werkzaamheden uitsluitend voor de opdrachtgever: derden kunnen daar geen 

rechten aan ontlenen. 

 

6. Enzodus bv is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De inschakeling van 

derden vindt indien en voor zover mogelijk plaats in overleg met de opdrachtgever. Enzodus bv is bij de 

inschakeling van derden gerechtigd om voor de opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen van derden 

te aanvaarden. 
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7. De opdrachtgever vrijwaart Enzodus bv voor schadevergoedingsvorderingen van derden die verband 

houden met voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, inclusief de kosten van het verweer tegen 

die vorderingen. 

 

8. Wanneer Enzodus bv op verzoek van de opdrachtgever een begroting opstelt voor kosten van derden, 

dan heeft deze begroting slechts een indicatieve strekking. Desgewenst kan Enzodus bv namens of voor de 

opdrachtgever offertes aanvragen. 

 

9. Als een opdracht uitblijft, behoudt Enzodus bv zich het recht voor om het gemaakte ontwerp, plan, 

voorstel en/of de advieskosten of een gedeelte daarvan naar redelijkheid en billijkheid in rekening te 

brengen. 

 

10. Een door Enzodus bv opgegeven termijn om een opdracht te volbrengen, heeft een indicatieve 

strekking tenzij uit de aard of de inhoud van de opdracht anders blijkt. Enzodus bv is eerst in verzuim 

nadat de opdrachtgever via een aangetekend schrijven Enzodus bv in gebreke heeft gesteld en nakoming 

binnen de in de gebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft. 

 

11. Bestaan de werkzaamheden van Enzodus bv eruit dat soortgelijke werkzaamheden bij herhaling 

worden verricht, dan zal de daarvoor geldende opdracht gelden voor onbepaalde tijd tenzij schriftelijk 

anders is overeengekomen. Deze opdracht is slechts te beëindigen door schriftelijke opzegging met 

inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden. 

 

Artikel 4. Honorarium en kosten 

1. Enzodus bv heeft recht op een honorarium voor uitvoering van de opdracht. Dit kan bestaan uit een 

uurtarief, een adviseurshonorarium, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit 

enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding. 

 

2. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Enzodus bv voor de uitvoering van de 

opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, 

prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding en dergelijke voor vergoeding in 

aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een 

opslagpercentage wordt afgesproken. 
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3. Wanneer Enzodus bv door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke 

gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe 

omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze 

werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Enzodus bv gehanteerde 

honorariumtarieven. Enzodus bv infomeert de opdrachtgever hierover vooraf tenzij dit door 

omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat. 

 

4. Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet 

aan Enzodus bv kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit 

met zich meebrengt, te vergoeden. Enzodus bv streeft ernaar de kosten zoveel mogelijk te beperken.   

 

Artikel 5. Betaling en opschorting 

1. Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen dertig dagen 

na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. 

 

2. Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Enzodus bv totdat alle bedragen die 

de opdrachtgever aan Enzodus bv op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, 

volledig aan Enzodus bv zijn voldaan. 

 

3. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde 

bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 

ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van � 150,- exclusief BTW bedragen. 

 

4. Enzodus bv draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag Enzodus bv 

overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen. 

 

5. Enzodus bv mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de 

opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen veertien dagen te betalen, dit nalaat, dan 

wel wanneer Enzodus bv door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat 

betaling achterwege zal blijven.   

 

6. Reclames over facturen van Enzodus bv moeten schriftelijk en op straffe van verval binnen veertien 

dagen na factuurdatum plaats vinden. 
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7. De opdrachtgever is niet gerechtigd om de betaling van facturen van Enzodus bv op te schorten of de 

facturen te betalen door verrekening. 

 

8. Enzodus bv is te allen tijde bevoegd om van de opdrachtgever te verlangen dat hij zekerheid verschaft 

voor betaling van facturen van Enzodus bv in de vorm van een waarborgsom/voorschot. 

 

9. Is betaling op enige wijze afhankelijk gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de 

administratie van de opdrachtgever, dan heeft Enzodus bv na een opgave van de opdrachtgever het recht 

om de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Blijkt uit een 

dergelijke controle dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van 

zaken, dan zijn de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever. 

 

Artikel 5. Garanties en vrijwaringen 

1. Enzodus bv garandeert dat het geleverde door of vanwege Enzodus bv is geschreven en/of tot stand 

gekomen en dat indien er auteursrecht op het geleverde berust, Enzodus bv geldt als de auteur en/of 

maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het geleverde kan beschikken. 

 

2. De opdrachtgever vrijwaart Enzodus bv of door Enzodus bv bij de opdracht ingeschakelde personen voor 

alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de 

opdracht. 

 

3. De opdrachtgever vrijwaart Enzodus bv voor aanspraken op rechten van intellectueel eigendom op door 

de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens die bij de uitvoering van de opdracht worden 

gebruikt. Het is de opdrachtgever verboden om verstrekt materiaal te (doen) vermenigvuldigen zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Enzodus bv. 

 

Artikel 6. Rechten van intellectueel eigendom en eigendomsrechten 

1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, 

merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan 

Enzodus bv. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is 

uitsluitend Enzodus bv daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen. 
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2. Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de 

opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de 

overdracht plaatsvindt, worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een 

gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. 

 

3. Enzodus bv heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat 

van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de 

opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Enzodus bv het resultaat zonder 

vermelding van de naam van Enzodus bv openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

 

4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Enzodus bv tot stand 

gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, 

rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, 

mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen 

of (elektronische) bestanden en dergelijke eigendom van Enzodus bv, ongeacht of deze aan de 

opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. 

 

Artikel 7. Gebruik van het resultaat 

1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met 

Enzodus bv, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de 

overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het 

gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is 

exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders is overeengekomen. 

 

2. Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken 

partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld. 

 

3. Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht 

aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om 

dit door de derden te laten doen. Enzodus bv kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, 

waaronder het betalen van een billijke vergoeding. 
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4. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, 

verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Enzodus bv recht op een 

vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen 

honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde 

inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen. 

 

5. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en 

elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij 

de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:  

a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de 

 overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;   

b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 9.1 van 

 deze Algemene Voorwaarden;   

c. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten 

 overeenkomstig artikel 6.2 van deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn 

 overgedragen. 

 

6. Enzodus bv heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten 

te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden 

en tentoonstellingen een dergelijke en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten 

gaat. 

 

Artikel 9. Opzegging en ontbinding 

1. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten 

door dEnzodus bv, of wanneer Enzodus bv de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare 

tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast 

het honorarium en de gemaakte kosten voor de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding 

verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Enzodus bv redelijkerwijs niet 

meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als 

toerekenbare tekortkoming. 
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2. De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door 

Enzodus bv op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, 

alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige 

vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn. 

 

3. Zowel Enzodus bv als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten 

aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering 

wordt ingediend. 

 

Artikel 10. Garanties en vrijwaringen 

1. Enzodus bv garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, wanneer er 

auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als 

auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Enzodus bv garandeert dat het resultaat van de 

opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te 

weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. 

 

2. Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever Enzodus 

bv of door Enzodus bv bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden 

voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de 

aansprakelijkheid van Enzodus jegens opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in 

het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene 

Voorwaarden. 

 

3. De opdrachtgever vrijwaart Enzodus bv voor aanspraken op rechten van intellectuele eigendom op alle 

door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden 

gebruikt.  

 

Artikel 11. Privacy Statement 

1. Enzodus bv slaat persoonsgegevens slechts op als een opdrachtgever een product en/of dienst afneemt 

van Enzodus bv of als die daar expliciet toestemming voor geeft. Persoonsgegevens worden opgeslagen 

door: 
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Ondernemer:          Heribert J.J. Korte 

Onderneming:          Enzodus bv 

Bezoekadres:           3e Katendrechtsehoofd 25 

                                3072 AM Rotterdam 

                                Nederland 

E-mail:                     info@enzodus.nl 

Telefoonnummer:     +31 (0) 10 2886 610 

KvK-nummer:           23086892 

 

2. Enzodus bv is verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG), de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Enzodus 

bv is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Enzodus bv is verantwoordelijke voor alle 

gegevensverwerking namens Enzodus bv, waaronder http://www.enzodus.nl. 

 

3. Enzodus bv verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van opdrachtgevers, de 

uitvoering van overeenkomsten, de incassering van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om 

te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

 

4. De door Enzodus bv opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van 

overeenkomsten voor de levering van diensten en/of producten door Enzodus bv. Alleen met deze 

gegevensverstrekking is het voor Enzodus bv mogelijk om overeenkomsten uit te voeren. 

 

5. Enzodus bv gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met persoonsgegevens en doet er alles 

aan om deze gegevens veilig op te slaan. Enzodus bv meldt eventuele datalekken de Autoriteit 

Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. 

Bij een datalek neemt Enzodus bv altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website 

te waarborgen. 

 

6. Als iemand van mening is dat Enzodus bv persoonsgegevens op een onjuiste wijze gebruikt, verkrijgt of 

ten onrechte opslaat en het ondanks herhaaldelijk verzoek onmogelijk is gegevens te verwijderen, dan is 

het mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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7. Enzodus bv slaat de volgende persoonsgegevens op: 

- voor de uitvoering van overeenkomsten voor dienst en en/of producten:  

 naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres, geboortedatum 

 en paspoort/id(nummer);  

- voor de betaling en afhandeling van facturen:  

 naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bank- en/of creditcard 

 gegevens;  

- voor de aanvraag van vrijblijvende offertes: 

 naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;  

- voor de behandeling van vragen en/of klachten:  

 naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.  

 

8. Enzodus bv slaat persoonsgegevens nooit langer op dan strikt noodzakelijk is en ze zijn voor te allen 

tijde in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere 

afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, dan vraagt Enzodus bv eerst toestemming aan 

degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om 

vergeten te worden daaronder begrepen) en intrekking van de gegeven toestemming is mogelijk via een 

ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@enzodus.nl. 

 

9. Enzodus bv verwijdert persoonsgegevens in ieder geval: 

- in het geval van de uitvoering van overeenkomsten:  

 vijf jaar na beëindiging van overeenkomst en voor mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij 

 de opdrachtgever expliciet toestemming geeft om de persoonsgegevens langer op te slaan of 

 indien de gegevens langer bewaard moeten worden door een wettelijke regeling of bepaling; 

- in het geval van betaling en afhandeling van facturen:  

 zeven jaar na betaling van de betreffende factuur om te voldoen aan de wettelijke verplichting van 

 de Belastingdienst; 

- in het geval van de behandeling van vragen en/of klachten:  

 na de behandeling en oplossing tot tevredenheid van de vraag en/of klacht; 

- in het geval van de aanvraag van vrijblijvende offertes:  

 60 dagen na verzending van de vrijblijvende offerte. 
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10. Om overeenkomsten uit te voeren, kan Enzodus bv gebruik maken van een externe partijen (‘preferred 

suppliers’) die mogelijk ook inzicht krijgen in de persoonsgegevens van een opdrachtgever. In ieder geval 

slaan ze de gegevens op voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval worden 

de persoonsgegevens gebruikt voor andere doeleinden dan de uit te voeren werkzaamheden voor Enzodus 

bv, tenzij hiervoor expliciet toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van 

persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing. Voor meer informatie over met welke 

externe partijen Enzodus bv persoonsgegevens verwerkt, is een e-mail te sturen aan info@enzodus.nl. 

 

11. Het staat Enzodus bv vrij om een zwarte lijst aan te maken met persoonsgegevens van personen die 

het vertrouwen van Enzodus bv ernstig hebben beschaamd. Enzodus bv bewaart deze zwarte lijst 

onbeperkt en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep medewerkers van Enzodus bv. De zwarte 

lijst wordt tevens bewaard voor toekomstige aanbiedingen van Enzodus bv. In ieder geval worden 

opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet hebben voldaan aan enige 

betaalverplichting van Enzodus bv. 

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid 

1. Enzodus bv dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden 

gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele 

fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen. 

 

2. Enzodus bv is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan Enzodus bv toerekenbare, 

directe schade. Aansprakelijkheid van Enzodus bv voor indirecte schade, daaronder begrepen 

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of 

schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 

 

3. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Enzodus bv, is de aansprakelijkheid van 

Enzodus bv beperkt tot het honorarium van Enzodus bv voor de opdracht, althans dat deel van de 

opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan � 50.000,- en in ieder 

geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan 

Enzodus bv uitkeert. Het bedrag waarvoor Enzodus bv in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt 

verminderd met de eventuele sommen die door de opdrachtgever zijn verzekerd. 
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4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door 

voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd. 

 

Artikel 13. Overige bepalingen 

1. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om enig recht uit een met Enzodus bv gesloten 

overeenkomst aan derden over te dragen anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming. 

 

2. Opdrachtgever en Enzodus bv zijn gehouden feiten en omstandigheden die in het kader van de opdracht 

aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de 

opdracht worden betrokken, zullen voor deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij 

aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. 

 

3. Op alle huidige en toekomstige opdrachten die de opdrachtgever aan Enzodus bv verstrekt, is 

Nederlands recht van toepassing. 

 

4. Op de overeenkomst tussen Enzodus bv en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen 

zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer 

partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde sector 

van de Rechtbank Rotterdam kennis van geschillen tussen Enzodus bv en opdrachtgever met dien 

verstande dat Enzodus bv, niettegenstaande het voorgaande, gerechtigd is een geschil aanhangig te 

maken bij de bevoegde rechter die op basis van (internationale) bevoegdheidsregels rechtsmacht heeft.  


