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Algemene Voorwaarden  
 

Artikel 1 - Definities 

1.1 Roxanne Louise: de eenmanszaak, Roxanne Louise, gevestigd te Purmerend en ingeschreven 

onder Kamer van Koophandel nummer 85037192. 

1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Roxanne Louise een overeenkomst is 

aangegaan. 

1.3 Partijen: Roxanne Louise en de klant samen. 

1.4 Algemene voorwaarden: het geheel van bepalingen die hieronder zijn beschreven.  

1.5 Diensten: alle werkzaamheden die Roxanne Louise in opdracht van de klant uitvoert. 

1.6 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Roxanne Louise en de klant op grond van welke 

Roxanne Louise de dienst zal uitvoeren.  

1.7 Informatie: alle gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de dienst en afkomstig zijn van de 

klant. 

1.8 Schriftelijk: per aangetekende brief, e-mail of andere digitale vorm van berichtgeving.  

1.9 Vertrouwelijke informatie: alle financiële, zakelijke en persoonsgegevens die door Roxanne 

Louise worden verwerkt of opgeslagen.  

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

2.1 De hieronder genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, 

offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en levering van diensten of producten tussen Roxanne 

Louise en de klant, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

2.2 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de in de overeenkomsten en offertes 

genoemde artikelen, aanvaard en uitgevoerd door Roxanne Louise. 

2.3 Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging dan wel akkoord per email 

verklaart de klant de algemene voorwaarden van Roxanne Louise gelezen te hebben en met deze 

voorwaarden akkoord gaat. 

2.4 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn 

overeengekomen.  

2.5 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die door Roxanne Louise aan de 

klant worden aangeboden ook als deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van de 

desbetreffende klant. 

 

Artikel 3 - Aanbiedingen en offerte 

3.1 Alle offertes van Roxanne Louise zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld. 

3.2 Een aanbod of offerte heeft een geldigheidstermijn van 14 kalender dagen vanaf de dag dat de 

offerte is aangeboden, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat 

vermeld.  

3.3 Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het 

aanbod of de offerte.  

3.4 Roxanne Louise is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijke voor fouten in de offerte als de 

klant redelijkerwijs kan begrijpen dat er sprake is van een vergissing, schrijffout of typefout. 

3.5 De prijzen die genoemd zijn in de offerte zijn niet automatisch van toepassing op 

vervolgopdrachten. 
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3.6 Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Roxanne Louise slechts, 

nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.  

 

Artikel 4 - Tarieven 

4.1 Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, evenals de te 

maken kosten in het kader van de overeenkomst, waaronder begrepen de kosten voor bestelde 

of gekochte zaken, reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten en licentiekosten tenzij 

anders aangegeven. 

4.2 De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Roxanne Louise worden gemaakt 

ten behoeve van het uitvoeren van haar diensten. De vergoeding bedraagt €0,19 ex btw per 

kilometer. Reisuren worden tevens in rekening gebracht volgens het standaard uurtarief.  

4.3 Roxanne Louise behoudt zich het recht voor haar tarieven jaarlijks aan te passen conform de 

inflatie die jaarlijks vastgesteld wordt door het Centraal Plan Bureau.  

4.4 Voorafgaand aan de ingang van de prijswijziging zal Roxanne Louise de prijsaanpassingen 

schriftelijk meedelen aan de klant.  

4.5 De klant heeft het recht om de overeenkomst met Roxanne Louise op te zeggen indien hij niet 

akkoord gaat met de prijsverhoging. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of 

bepaling zijn hierbij uitgesloten.  

4.6 Roxanne Louise heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen 

ingeval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder andere ten 

aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de 

rapportering die in overleg met of op verzoek van de klant plaatsvinden. 

 

Artikel 5 - Betaling 

5.1 Roxanne Louise heeft het recht om bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 

50% van het overeengekomen bedrag te verlangen. De overige 50% zal na levering gefactureerd 

worden. 

5.2 Betaling door klant dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 

kalender dagen na afgifte van de factuur te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders door Roxanne 

Louise is aangegeven. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de 

betalingsverplichting niet op. 

5.3 Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de 

klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft 

voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Roxanne Louise de klant een 

aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 

5.4 Indien de klant niet tijdig betaald, behoudt Roxanne Louise het recht haar werkzaamheden stil te 

leggen totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  

5.5 Bij te late betaling is er sprake van een schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een 

verlate levering niet aan Roxanne kan tegenwerpen.  

5.6 Indien de klant niet tijdig de factuur betaalt, is de klant in verzuim. De klant is dan de wettelijke 

rente van 8% per maand voor handstransacties aan Roxanne Louise verschuldigd. De rente over 

het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is, waarbij 

een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend, tot het moment van 

voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

5.7 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Roxanne 

Louise maakt als gevolg van de niet-nakoming door de klant van diens betalingsverplichtingen, 
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komen ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten 

bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,00. 

5.8 Roxanne Louise heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen 

ingeval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder andere ten 

aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de 

rapportering die in overleg met of op verzoek van de klant plaatsvinden. 

5.9 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, 

zijn de vorderingen van Roxanne Louise op de klant onmiddellijk opeisbaar.  

5.10 In geval van artikel 5.11 heeft Roxanne Louise het recht de uitvoering van de overeenkomst 

of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan te beëindigen zonder ingebrekestelling en 

rechtelijke interventie of te staken, zonder dat de klant recht heeft op vergoeding van schade die 

hierdoor mocht ontstaan.  

 

Artikel 6 – Levering en levertijd 

6.1 De door Roxanne Louise te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg 

met de klant vastgesteld. Roxanne Louise zal de overeengekomen leveringstermijn zoveel 

mogelijk in acht nemen. De opgegeven levertijd is indicatief en kan nimmer als fatale termijn 

beschouwd worden. Overschrijving van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op 

ontbinding of schadevergoeding. 

6.2 De levertijd gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, betaling van het voorschot van 50% 

door de klant en het ontvangen van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.  

6.3 De klant is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van volledige, correcte en duidelijke 

gegevens en content om een tijdige levering door Roxanne Louise mogelijk te maken.  

6.4 Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Roxanne Louise tijdig kan beginnen aan de 

uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren 

voor rekening van de klant. Daarnaast kan Roxanne Louise niet verantwoordelijk worden 

gehouden voor eventuele vertraging of te late levering die daaruit voortvloeit.  

 

Artikel 7 – Informatieverstrekking 

7.1 De klant is verantwoordelijk voor de juiste informatieverstrekking. Als blijkt dat de geleverde 

informatie niet juist is of niet volgens planning wordt aangeleverd door de klant behoudt 

Roxanne Louise zich het recht om eventuele deadlines te verplaatsen.  

7.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste content, denk aan tekst, 

afbeeldingen en video. De opdrachtgever is ook zelf verantwoordelijk voor correcte vergaring van 

deze content.  

 

Artikel 8 – Uitvoering van de overeenkomst 

8.1 Roxanne Louise zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming 

met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

8.2 Roxanne Louise voert de werkzaamheden uit vanuit haar eigen kantoor of een andere door haar 

zelfgekozen locatie.   

8.3 De klant geeft Roxanne Louise toegang en bevoegdheid om gebruik te kunnen maken van de 

nodige systemen.  
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8.4 Roxanne Louise gaat vertrouwelijk om met alle informatie die door de 

klant aan Roxanne Louise is verstrekt en zal er alles aan doen om deze informatie zodanig te 

beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.  

8.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Roxanne Louise aangeeft dat deze 

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Roxanne Louise worden 

verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn 

verstrekt, heeft Roxanne Louise het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De 

uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de klant de gegevens aan Roxanne Louise ter 

beschikking heeft gesteld. 

8.6 Indien er sprake is van een deadline zorgt de klant ervoor dat deze tijdig aan Roxanne Louise 

schriftelijk wordt medegedeeld.   

 

Artikel 9 – Wijzigen, Beëindiging en opschorting overeenkomst 

9.1 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de met klant overeengekomen 

opdrachtperiode zonder dat opzegging door een van de partijen is vereist. 

9.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Roxanne Louise op de klant 

onmiddellijk opeisbaar.  

9.3 Indien Roxanne Louise tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze 

gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

9.4 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering 

noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen 

tijdig, schriftelijk en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.  

 

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid  

10.1 Roxanne Louise neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft 

derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht. 

10.2 De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde 

gegevens en stukken. Roxanne Louise is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, 

ontstaan doordat Roxanne Louise is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste 

en/of onvolledige gegevens. 

10.3 Indien Roxanne Louise aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de 

aansprakelijkheid van Roxanne Louise beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht 

waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

10.4 De klant is en blijft te alle tijdens zelf verantwoordelijk voor beslissingen en/of het uitvoeren van 

handelingen, al dan niet geadviseerd door Roxanne Louise.  

10.5 Roxanne Louise kan niet aansprakelijk worden gesteld door de klant indien het resultaat van de 

werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de klant. 

10.6 De aansprakelijkheid van Roxanne Louise ten opzichte van de klant is beperkt tot het bedrag van 

de door haar verzekeraar gedane uitkering. 

10.7 Roxanne Louise is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 

10.8 Roxanne Louise is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen 

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

10.9 Roxanne Louise is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, veroorzaakt door (online) 

diensten of software van diensten.  
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Artikel 11 - Overmacht 

11.1 Indien Roxanne Louise haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig, of niet 

behoorlijk kan nakomen als gevolg van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die 

verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Roxanne Louise alsnog in staat is deze op de 

overeengekomen wijze na te komen. 

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buitenkomende 

oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Roxanne Louise geen invloed kan uitoefenen, doch 

waardoor Roxanne Louise niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 

11.3 Indien de periode, van opschorting na overmacht, langer dan duurt dan 2 maanden, zijn beide 

partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van 

schade aan de andere partij.   

 

Artikel 12 - Geheimhouding 

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het 

kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen. 

Artikel 13 - Reclames 

13.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen 

schriftelijk binnen 8 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover 

Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien 

Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan 

Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. 

13.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet 

op. 

13.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing 

van het in rekening gebrachte factuurbedrag, of het kosteloos verbeteren, of het opnieuw 

verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) 

uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever 

reeds betaalde kosten. 

13.4 Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van Opdrachtgever in 

verband met de reclame. 
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