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Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij Perzival Consulting, hierna 
te noemen ‘Perzival’, werken, goederen, diensten en/of rechten van 
welke aard dan ook, hierna te noemen ‘Product’, aan een wederpartij, 
hierna te noemen ‘Opdrachtgever’, levert.  

1.2 Eventuele algemene, inkoop- of andere voorwaarden van 
Opdrachtgever zijn niet van toepassing. 

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk 
worden overeengekomen in de Nadere Overeenkomst, hierna te 
noemen ‘Overeenkomst’.  

1.4 Indien en voor zover Perzival Producten (waaronder mede 
verstaan diensten) van derden aan Opdrachtgever ter beschikking 
stelt of levert, zullen voor wat betreft die Producten de voorwaarden 
van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het 
bepaalde in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden. 
Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. 
Perzival zal daarvan aan Opdrachtgever op zijn verzoek een 
exemplaar toezenden. 

1.5 Indien en voor zover de voorwaarden van derden in de 
verhouding tussen Opdrachtgever en Perzival om welke reden dan 
ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing 
worden verklaard, geldt het bepaalde in de Overeenkomst en deze 
algemene voorwaarden. 

1.6 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene 
voorwaarden nietig zijn of vernietigbaar zijn, blijven de overige 
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.  

1.7 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer 
van Koophandel te Groningen. Van toepassing is steeds de laatst 
gedeponeerde versie ten tijde van totstandkomen van de 
Overeenkomst. 

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten 
2.1 De door Perzival uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn 
vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van vier weken na 
dagtekening, tenzij anders aangegeven in de offerte. 

2.2 Perzival zal onder geen beding financiële of andersoortige 
vergoeding vragen voor het uitbrengen van aanbiedingen en offertes. 

2.3 De Overeenkomst komt alleen dan tot stand wanneer zowel 
Perzival als Opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk en 
rechtsgeldig hebben geaccepteerd. 

2.4 Perzival zal alleen dan starten met de uitvoering van 
werkzaamheden wanneer de Overeenkomst tot stand is gekomen. 

2.5 Aanpassingen en wijzigingen op de Overeenkomst dienen 
schriftelijk en rechtsgeldig door beide partijen te worden bekrachtigd. 

Artikel 3. Uitvoering, levering en acceptatie 
3.1 Perzival zal de Overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en 
vermogen en in overeenstemming met de in de Overeenkomst 
vastgelegde eisen.  

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst 
dit vereist, heeft Perzival het recht bepaalde werkzaamheden te laten 
verrichten door derden. 

3.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 
overeengekomen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 
Overeenkomst, tijdig aan Perzival worden verstrekt. Indien de voor de 

uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 
Perzival zijn verstrekt, behoudt Perzival zich het recht voor de 
uitvoering van de in de Overeenkomst opgenomen werkzaamheden 
op te schorten. 

3.4 Opdrachtgever verplicht zich het door Perzival geleverde Product 
binnen tien werkdagen te controleren op onjuistheden en 
onzorgvuldigheden. Indien Opdrachtgever geen schriftelijke melding 
van onjuistheden en onzorgvuldigheden maakt binnen de in dit lid 
gestelde periode wordt het Product als geaccepteerd beschouwd. 

3.5 Indien Opdrachtgever tot openbaarmaking, middels publicatie of 
anders, of verveelvoudiging van Product is overgegaan wordt het 
Product als geaccepteerd beschouwd. 

3.6 Alle door Perzival genoemde leveringstermijnen zijn streefdata, 
vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de 
Overeenkomst bekend waren, en nimmer fataal. Een enkele 
overschrijding van een leveringstermijn brengt Perzival niet in 
verzuim. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Perzival 
en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden. 
Verzuim treedt pas in na een schriftelijke en gedetailleerde 
ingebrekestelling, waarbij Perzival een termijn van twee weken voor 
zuivering wordt gegeven. 

Artikel 4. Prijs en betaling 
4.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzet-belasting (btw) of 
andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders 
overeengekomen. 

4.2 Alle prijzen en tarieven zijn inclusief reis- en verblijfkosten, tenzij 
anders overeengekomen. 

4.3 In het geval van een niet-periodieke levering factureert Perzival 
per maand op basis van nacalculatie. In geval van een periodieke 
levering factureert Perzival per maand op basis van het 
overeengekomen periodieke bedrag, vermeerderd met schriftelijk 
overeengekomen meerwerk. 

4.4 De betalingstermijn is dertig dagen na factuurdatum, ongeacht het 
eventuele moment van openbaarmaking of verveelvoudiging door 
Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. 

4.5 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de 
overeengekomen termijn betaalt behoudt Perzival zich het recht voor 
de uitvoer ing van de in de Overeenkomst opgenomen 
werkzaamheden op te schorten.  

4.6 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de 
overeengekomen termijn betaalt is Opdrachtgever in dat geval in 
verzuim en zal hij, zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is, over 
het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelstransacties 
verschuldigd zijn.  

4.7 Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de 
vordering te voldoen, behoudt Perzival zich het recht voor de 
vordering uit handen te (doen) geven, in welk geval Opdrachtgever 
tevens gehouden is tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke- 
en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe 
deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband 
houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening 
anderszins.  

4.8 Perzival is gerechtigd jaarlijks per 1 januari haar tarieven aan te 
passen. Zij maakt dit voornemen uiterlijk één kalendermaand 
voorafgaand aan de prijsverhoging schriftelijk aan Opdrachtgever 
kenbaar.  

4.9 Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door 
Perzival aangekondigde verhoging als bedoeld in dit Artikel is zij 
binnen tien werkdagen nadat de aanpassing aan Opdrachtgever is 
bekendgemaakt gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen tegen de 
datum dat de aangekondigde aanpassing in werking zou treden. 

Artikel 5. Ethiek, Geheimhouding en Vertrouwelijkheid 
5.1 Perzival houdt zich aan haar gedragscode. Perzival zal daarvan 
aan Opdrachtgever op zijn verzoek een exemplaar toezenden. Deze 
gedragscode i s gebaseerd op de “Gedragsrege ls voor 
organisat ieadviesbureaus, aangesloten bi j de Raad van 
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OrganisatieAdviesbureaus (ROA), vastgesteld door de leden van de 
ROA in de algemene ledenvergadering d.d. 12 juni 2014.”. 
  
5.2 Partijen staan er voor in, behoudens het gestelde in de wet, dat 
alle, in het kader van de Overeenkomst, van de andere partij of uit 
andere bron verkregen informatie van vertrouwelijke aard niet aan 
derden wordt verstrekt. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk 
worden beschouwd, indien deze door één der partijen als zodanig is 
aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze 
geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de 
Overeenkomst. 

5.3 Perzival behoudt zich het recht voor om opdrachtbeschrijvingen 
en namen van Opdrachtgevers ten behoeve van het verstrekken van 
referenties en marketingdoeleinden bekend te maken. 

Artikel 6. Auteursrecht, Licentie en Eigendomsrecht 

6.1 Behoudens het bepaalde in Artikel 5 behoudt Perzival zich de 
rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de 
Auteurswet. 

6.2 Alle intellectuele eigendomsrechten voortvloeiend uit de diensten 
verleend en Producten opgeleverd door Perzival, waaronder 
inbegrepen maar niet beperkt tot rapporten, adviezen, e.d. komen toe 
aan Perzival. 

6.3 De Opdrachtgever verkrijgt, in het geval van onderzoeksrapporten, 
plannen, offerteteksten en soortgelijke producten, behoudens het 
bepaalde in Artikel 7, het exclusieve gebruiksrecht van het Product 
voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking, middels 
publicatie of anders, of verveelvoudiging overeenkomstig de 
bestemmingen en oplage zoals die in de Overeenkomst zijn 
overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, 
dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als 
overeengekomen.  
Onder dit gebruiksrecht valt niet (i) publicatie van het werk voor een 
ander gebruik dan overeengekomen, (ii) hergebruik van het werk 
zonder toestemming en iii) aantasting van het werk. 

6.4 Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een 
nieuwe Overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te 
worden gesloten. 

6.5 Perzival behoudt zich het recht voor om opdrachtbeschrijvingen 
e n n a m e n v a n O p d r a c h t g e v e r s t e g e b r u i k e n v o o r 
publiciteitsdoeleinden en portfolio en  haar naam te verbinden aan 
het uiteindelijke  Product, door middel van tekstuele vermelding, 
koppeling m.b.v. links op internet, e.d. 

6.6 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke 
toestemming van Perzival veranderingen in het definitieve en 
geaccepteerde Product aan te brengen. Indien Opdrachtgever een 
herziening op het Product wenst is er sprake van een nieuwe 
opdracht, tenzij ander overeengekomen. 

6.7 Indien in rechte onherroepelijk vast komt te staan dat de door 
Perzival ontwikkelde Producten inbreuk maken op enig aan een derde 
toebehorend recht of indien naar het oordeel van Perzival een gerede 
kans bestaat dat een dergelijke inbreuk zich voordoet, zal Perzival het 
geleverde tegen creditering van de betreffende gefactureerde 
bedragen terugnemen, of zorgdragen dat Opdrachtgever het 
geleverde danwel functioneel gelijkwaardige Product ongestoord kan 
blijven gebruiken. 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 
7.1 Behoudens het bepaalde in artikel 5 blijven alle door Perzival aan 
Opdrachtgever geleverde Producten en Rechten eigendom van 
Perzival totdat Opdrachtgever zijn verplichtingen en vorderingen uit 
de Overeenkomst volledig heeft voldaan. 

Artikel 8. Duur en beëindiging van de Overeenkomst 
8.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Er vindt 
geen stilzwijgende verlenging plaats. Verlenging dient te geschieden 
middels een nieuw contract. 

8.2 Iedere partij is bevoegd een Overeenkomst te ontbinden indien de 
wederpartij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van haar 
verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, echter niet eerder 

dan na schriftelijke ingebrekestelling waarbij de andere partij een 
redelijke termijn wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen. 

8.3 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding van een 
Overeenkomst als bedoeld in lid 2 van dit Artikel reeds prestaties ter 
uitvoering van die Overeenkomst heeft ontvangen, zullen die 
prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen 
geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Perzival ten aanzien 
van die prestaties in verzuim is.  
Bedragen die Perzival voor de ontbinding heeft gefactureerd in 
verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van die Overeenkomst 
heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en 
worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. 

8.4 Partijen kunnen de Overeenkomst onmiddellijk, door middel van 
een schriftelijke verklaring, ontbinden in de volgende gevallen: 
a. Het faillissement van de wederpartij is aangevraagd of 
uitgesproken; 
b. De wederpartij heeft surséance van betaling aangevraagd of aan de 
wederpartij is surséance van betaling verleend; 
c. De toepasselijkheid van titel III van de Faillissementswet 
(schuldsanerings-regeling natuurlijke personen) wordt uitgesproken; 
d. De onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of 
anderszins feitelijk beëindigd, waaronder inbegrepen maar niet 
beperkt tot reconstructie of samenvoeging van ondernemingen; 
e. Handelingen of gedragingen van de wederpartij, dan wel feitelijke 
omstandigheden, de wederpartij betreffende, geven goede grond te 
vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen; 
f. De fiscus maakt jegens Opdrachtgever gebruik van haar rechten uit 
de Invorderingswet. 
In deze gevallen zijn de vorderingen van Perzival onmiddellijk 
opeisbaar. Ontbinding op grond van deze bepaling geeft de 
wederpartij geen recht op schadevergoeding. 

8.5 De beëindiging of de ontbinding van de overeenkomst ontslaat 
partijen niet van de verplichtingen daaruit, die naar hun aard 
doorlopen, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot het bepaalde 
met betrekking tot : geheimhouding, aansprakel i jkheid , 
gebruiksrechten, auteursrecht, toepasselijk recht en bevoegde 
rechter. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 
9.1 De aansprakelijkheid van Perzival voor directe schade is beperkt 
tot maximaal de factuurwaarde van dat gedeelte van de 
Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, echter 
nimmer meer EUR 2.500.000,- per gebeurtenis met een maximum van  
5.000.000 per jaar. 

9.2 Perzival is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder 
inbegrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, 
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

9.3 Perzival is niet aansprakelijk voor eventuele aanspraken van 
derden, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot: inbreuk op enig 
aan een derde toebehorend recht die veroorzaakt worden door het 
gebruik van de geleverde Producten (i) in een niet door Perzival 
gewijzigde vorm of (ii) op een andere wijze dan waarvoor de 
Producten zijn ontwikkeld of bestemd, en Opdrachtgever vrijwaart 
Perzival hier expliciet voor. 

9.4 De aansprakelijkheid van Perzival voor Producten van derden zal 
in geen geval meer omvatten dan hetgeen op de betreffende derde(n) 
verhaalbaar zal blijken. 

9.5 Perzival kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade 
ontstaan door storingen bij de internetprovider en/of andere 
distributiekanalen, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot 
telefoonlijnen, ISDN, glasvezel en dergelijke.  

9.6 Perzival kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade 
ontstaan door het niet of gedeeltelijk functioneren van offline media, 
waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot Cd-rom’s, DVD en 
dergelijke.  

Artikel 10. Overmacht 
10.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in 
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende 
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop of waardoor Perzival of 
Opdrachtgever geen invloed kan uitoefenen, en die tot gevolg hebben 
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dat Perzival of Opdrachtgever niet in staat is haar verplichtingen na te 
komen, ongeacht het moment van intreden. 

10.2 In geval van overmacht worden verplichtingen van de in 
overmacht verkerende partij geheel of gedeeltelijk opgeschort, zonder 
dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake 
gehouden zijn. 

10.3 Duurt de overmachtsituatie langer dan twee kalendermaanden 
of komt vast te staan dat verdere nakoming blijvend onmogelijk is, 
dan kan ieder der partijen de Overeenkomst schriftelijk ontbinden 
middels een aangetekende brief, zonder dat partijen jegens elkaar 
schadeplichtig worden. De prestaties die op het moment van het 
intreden van de overmacht situatie reeds waren verricht, worden naar 
evenredigheid afgerekend. 

Artikel 11. Geschillen 
11.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

11.2 Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter te Groningen.  
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