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Algemene voorwaarden – augustus 2016 

Definities 

Dienstverlening: De advieswerkzaamheden van 
Telecomvisie met betrekking tot 
telefonie, ICT en bereikbaarheid. 

Opdrachtgever: De partij met wie Telecomvisie een 
overeenkomst heeft gesloten of aan 
wie een offerte is uitgebracht. 

Overeenkomst: De door Telecomvisie getekende 
overeenkomst die tot stand komt op 
basis van de offerte aan 
Opdrachtgever. 

Telecomvisie: Telecom Visie B.V. of de daaraan 
gerelateerde eenmanszaken, 
vennootschappen of natuurlijk 
personen. 

 
Artikel 1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing 
op alle aanvragen door, offertes aan en 
overeenkomsten met Opdrachtgever en 
Dienstverlening van Telecomvisie. 

1.2 De toepasselijkheid van (inkoop)voorwaarden 
van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten. 

1.3 Opdrachtgever stemt ermee in dat de algemene 
voorwaarden ook van toepassing zijn op latere 
aanvragen, offertes of overeenkomsten. 

Artikel 2. Offertes 

2.1 Alle door Telecomvisie uitgebrachte offertes en 
prijsinschattingen zijn vrijblijvend, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen, met 
inachtneming van het volgende lid. 

2.2 Offerte en prijsinschattingen kunnen tot drie 
werkdagen na acceptatie door Telecomvisie 
worden herroepen.  

Artikel 3. Dienstverlening 

3.1 Telecomvisie zal haar kennis en ervaring inzetten 
om de Opdrachtgever de in de Overeenkomst 
aangeboden Dienstverlening zo goed mogelijk te 
leveren, in nauwe samenwerking en periodieke 
afstemming met Opdrachtgever. Telecomvisie 
levert zelf geen telecomdiensten, maar beperkt 
zich tot advisering over de afname van dergelijke 
diensten van derden. 

3.2 Telecomvisie is gerechtigd de levering van de 
Dienstverlening op te schorten indien 
Opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke blijft 
in de nakoming van verplichtingen uit de 
Overeenkomst of deze Algemene voorwaarden 
en/of als er sprake is van overmacht. 

3.3 Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet dat 
Telecomvisie aanspraak maakt op betaling van 
de verleende diensten.  

3.4 In geval van een opschorting van de 
Dienstverlening wegens wanpresteren van 
Opdrachtgever kan Telecomvisie nadere 
termijnen of voorwaarden stellen alvorens de 
dienstverlening te continueren. 

3.5 Uitbreiding van de Dienstverlening zoals 
vastgelegd in de Offerte(s) kunnen leiden tot 
meerkosten aan de zijde van Opdrachtgever.  

Artikel 4. Honorarium, declaraties 

4.1 De honorering van Telecomvisie berust op 
uurtarieven, tenzij anders is overeengekomen. Het 
geldende uurtarief is opgenomen in de 
Overeenkomst. Als geen tarief is afgesproken, 
geldt een tarief van € 120,00 per uur (excl. btw). 

4.2 Noodzakelijke reiskosten en kosten van derden 
die in het kader van de opdracht door 
Telecomvisie worden gemaakt, worden naast de 
uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
Telecomvisie zal Opdrachtgever voor zover dit 
redelijkerwijs mogelijk is vooraf overleggen over 
de kosten van derden. 

4.3 De genoemde bedragen zijn altijd exclusief btw. 
4.4 Telecomvisie kan haar tarieven jaarlijks met 

ingang van 1 januari indexeren conform de 
Dienstenprijsindex (DPI) van het CBS. 

4.5 Declaraties van het verschuldigde honorarium en 
overige kosten worden maandelijks gedaan, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. 

4.6 Telecomvisie verstrekt Opdrachtgever bij haar 
declaraties een specificatie van de gewerkte uren 
en gemaakte kosten, tenzij anders is 
overeengekomen. 

Artikel 5. Betaling 

5.1 Declaraties dienen binnen 30 dagen na de op de 
declaratie vermelde factuurdatum te worden 
voldaan (de betaaltermijn). De administratie van 
Telecomvisie is hierbij leidend. 

5.2 Indien de Opdrachtgever meent dat het 
gefactureerde bedrag onjuist is, dient hij zulks 
schriftelijk, binnen de betaaltermijn aan 
Telecomvisie kenbaar te maken. Bezwaren leiden 
niet tot opschorting van betaling. 

5.3 Indien de bezwaren na onderzoek ongegrond 
blijken heeft Telecomvisie het recht de kosten 
voor dit onderzoek in rekening te brengen voor 
zover zij dit redelijk acht. 

5.4 Als Opdrachtgever niet tijdig betaalt, verkeert deze 
zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 

5.5 Telecomvisie maakt, in afwijking van artikel 6:96 
lid 5 BW en het Besluit vergoeding voor 
buitengerechtelijke incassokosten, aanspraak op 
een vergoeding en betaling van de 
buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu 
alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk 
aan 10% van de totaal openstaande hoofdsom 
met een minimum van € 250,00 voor iedere 
gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten 
declaratie. 

5.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan 
(vermeende) vorderingen op Telecomvisie met de 
declaraties te verrekenen. 

Artikel 6. Inspanningen Opdrachtgever 

Telecomvisie is alleen in staat om Opdrachtgever goed 
te adviseren als Opdrachtgever de door Telecomvisie 
gevraagde informatie tijdig en volledig ter beschikking 
stelt. De best mogelijke advisering wordt alleen door 
samenwerking bereikt. Telecomvisie is daarbij mede 
afhankelijk van de beschikbaarheid en bereidheid van 
ter zake deskundige medewerkers van Opdrachtgever. 
Opdrachtgever spant zich in om dergelijke 
medewerkers in het kader van de Dienstverlening ter 
beschikking te stellen. 
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Artikel 7. Overschrijding opleveringstermijn 

Mede gezien het voorgaande artikel, maar ook 
vanwege de afhankelijkheid van derden 
(telecomleveranciers) gelden de overeengekomen 
opleveringstermijnen voor Dienstverlening, zoals de 
opleverdata van analyses, businesscases en adviezen 
als streefdata en gelden deze nimmer als fatale 
termijnen, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is 
overeengekomen. 

Artikel 8. Eigendommen en gegevens 

8.1 Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en 
verwerking van zaken die partijen in het kader van 
de Dienstverlening aan elkaar toevertrouwen, 
zullen zij dezelfde zorg aanwenden als aan eigen 
zaken.  

8.2 Informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden 
en vertrouwelijke gegevens zullen met dezelfde 
zorg worden bewaard en geheim worden houden. 
Telecomvisie gebruikt hiervoor applicaties die als 
marktstandaard gelden, zoals de (cloud)diensten 
van Microsoft. 

8.3 Alle intellectuele eigendomsrechten van de door 
Telecomvisie ontworpen modellen en adviezen 
blijven bij Telecomvisie berusten en worden niet 
overgedragen. Opdrachtgever is uiteraard 
gerechtigd om deze in het kader van de 
Dienstverlening te gebruiken en binnen de eigen 
organisatie te verspreiden. 

Artikel 9. Duur en opzegging/beëindiging 

9.1 De duur van de Overeenkomst die tussen partijen 
tot stand komt valt in beginsel samen met de 
overeengekomen duur van het 
Dienstverleningstraject conform de planning in de 
offerte. 

9.2 Opdrachtgever is gerechtigd om de 
Dienstverlening op ieder moment schriftelijk op te 
zeggen. Opdrachtgever is bij (voortijdse) 
beëindiging gehouden om alle in het kader van de 
Dienstverlening gemaakt uren en redelijkerwijs 
gemaakte kosten te vergoeden. Datzelfde geldt 
voor de werkzaamheden en kosten die de 
beëindiging zelf met zich meebrengt.  

9.3 Vormen van periodieke Dienstverlening moeten 
drie maanden voor het einde van de periode 
schriftelijk worden opgezegd. Behoudens 
opzegging wordt de Dienstverlening met 
eenzelfde periode verlengd. 

9.4 Telecomvisie is gerechtigd om de Dienstverlening 
kosteloos en zonder vergoedingen te beëindigen 
als: 
- Opdrachtgever enige verplichting uit de 
Overeenkomst of deze algemene voorwaarden 
niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; en 
- Opdrachtnemer in staat van faillissement, 
surseance van betaling of geraakt of anderszins 
niet in staat blijkt haar (betalings)verplichtingen te 
voldoen. 

 
Artikel 10. Overmacht 

10.1  Telecomvisie is niet aansprakelijk voor door 
Opdrachtnemer geleden schade als zij niet, niet 
tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen kan 
voldoen wegens overmacht. 

10.2  In aanvulling op de wettelijke definitie van 
overmacht kan ziekte en tijdelijke of blijvende 

arbeidsongeschiktheid van een medewerker van 
Telecomvisie gelden als overmacht. De 
Dienstverlening van Telecomvisie kan namelijk 
sterk afhankelijk zijn van de persoon van de  
betreffende medewerker. In een dergelijk geval zal 
Telecomvisie in samenspraak met Opdrachtgever 
een adequate vervanger aanwijzen. Als partijen 
het niet eens worden of de vervanger niet naar 
wens van Opdrachtgever functioneert, kan 
Opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk 
beëindigen conform artikel 9.  

Artikel 11. Aansprakelijkheid 

11.1  Telecomvisie streeft er naar om Opdrachtgever 
goed te adviseren. Als de Dienstverlening 
redelijkerwijs niet conform de verwachting van de 
Overeenkomst is, wordt Telecomvisie door 
Opdrachtgever in staat gesteld om alsnog goede 
Dienstverlening te leveren.  

11.2  Telecomvisie is niet aansprakelijk voor de schade 
die is ontstaan ten gevolge van de door haar 
geleverde Dienstverlening, behoudens opzet of 
grove schuld. 

11.3  Voor zover Telecomvisie uit hoofde van een 
toerekenbare tekortkoming toch aansprakelijk is, 
blijft de aansprakelijkheid van Telecomvisie 
beperkt tot directe schade. Het is voor 
Telecomvisie redelijkerwijs niet mogelijk om zich 
voor indirecte schade te verzekeren. 
Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte- 
of gevolgschade, schade als gevolg van 
persoonlijke ongevallen, komt niet voor 
vergoeding in aanmerking.  

11.4  De aansprakelijkheid van Telecomvisie uit hoofde 
van de Dienstverlening is beperkt tot het 
honorarium dat tot op dat moment door 
Opdrachtnemer is voldaan.  

11.5  Telecomvisie is niet aansprakelijk voor 
ondeugdelijke Dienstverlening door onjuiste of 
onvolledige informatieverstrekking van 
Opdrachtgever of derden. Telecomvisie kan 
evenmin aansprakelijk worden gehouden voor het 
(wan)presteren van telecomleveranciers.  

Artikel 12. Contractoverneming 

12.1  De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit 
de Overeenkomst kunnen niet door 
Opdrachtgever worden overgedragen aan derden. 

12.2  Opdrachtgever verleent op voorhand 
toestemming en medewerking aan volledige 
overdracht van de rechten en verplichtingen uit de 
Overeenkomst voor zover de overdracht naar het 
oordeel van Telecomvisie noodzakelijk is in het 
kader van de Dienstverlening. 

 
Artikel 13. Geschillen, toepasselijk recht en 
forumkeuze 

13.1  De (rechts)verhouding tussen Opdrachtnemer en 
Telecomvisie wordt beheerst door het Nederlands 
recht. 

13.2  Geschillen tussen partijen zullen in eerste 
instantie in minnelijk overleg worden opgelost. 

13.3  Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter 
aan in de vestigingsplaats van Telecomvisie, 
althans van de betreffende aan haar gelieerde 
vennootschap of eenmanszaak. 


