
Algemene voorwaarden

artikel 1 - Algemeen
1.  Massets B.V. is een besloten vennootschap. Massets B.V. is statutair gevestigd  

te ’s Hertogenbosch.

artikel 2 - Toepasselijkheid
1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht tussen Massets 

B.V. en een opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op 
eventuele nadere of aanvullende opdrachten van een opdrachtgever. De toepasselijk- 
heid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.  Deze voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van de directie, de werknemers en de 
hulppersonen van Massets B.V. Genoemde partijen kunnen derhalve allen een beroep 
doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen.

artikel 3 - Opdracht
1.  Een opdracht wordt geacht te zijn gegeven aan en te zijn aanvaard door Massets B.V., 

ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever mocht 
zijn dat een opdracht door één of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd.

2.  De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten.

3.  Massets B.V. kan in elke stand van de opdracht een financieel voorschot vragen  
alvorens tot uitvoering van een opdracht over te gaan. Eerst na betaling van het voor-
schot zal alsdan verdere uitvoering worden gegeven aan de opdracht.

4.  Massets B.V. is te allen tijde, daaronder begrepen in het geval van niet tijdige betaling 
van declaraties, gerechtigd de (verdere) uitvoering van een opdracht te staken.

artikel 4 - Uitvoering van de opdracht
1.   Indien zich bij de uitvoering van een opdracht, daaronder mede begrepen het niet 

uitvoeren daarvan, een gebeurtenis mocht voordoen die tot aansprakelijkheid van  
Massets B.V. mocht leiden,  n ontlenen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden of 
aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.

2.  Opdrachtgever zal Massets B.V. vrijwaren voor vorderingen van derden die stellen 
schade te hebben geleden door of verband houdende met de door Massets B.V. ten 
behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

3.  Massets B.V. is niet gehouden tot het aanbrengen van een zaak dan wel het verschijnen 
in het geding/een procedure, indien opdrachtgever niet tijdig het verschuldigde  
griffierecht aan Massets B.V. voldoet. Voor de eventuele schade die hier het gevolg van 
is, is Massets B.V. op géén enkele wijze aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of 
bewuste roekeloosheid zijdens Massets B.V.

artikel 6 - Hulppersonen
1.  Een aan Massets B.V. gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om ter keuze van 

Massets B.V. hulppersonen in te schakelen, de kosten van deze hulppersonen aan de 
opdrachtgever in rekening te brengen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen 
van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

2.  Massets B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze  
hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van Massets B.V.



artikel 7 - Betaling
1.  Declaraties van Massets B.V. zijn veertien dagen na factuurdatum opeisbaar en moeten 

zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan.
2.  De opdrachtgever is gehouden alle kosten te vergoeden die opdrachtnemer maakt om 

de opdracht uit te voeren. Behoudens andersluidende afspraken zal opdrachtnemer 
maandelijks de gewerkte uren bij opdrachtgever in rekening brengen 
Betaling van een bij opdrachtgever in rekening gebrachte declaratie dient binnen veer-
tien (14) dagen na dagtekening van de declaratie plaats te vinden bij gebreke waarvan 
opdrachtgever vanaf de vijftiende (15e) dag vertragingsrente van 1,5% per maand over 
het openstaande bedrag is verschuldigd alsmede de buitengerechtelijke incassokosten 
ad 15% van het verschuldigde bedrag. Alle kosten welke door of in opdracht van 
opdrachtnemer worden gemaakt ter incassering van het openstaande bedrag zijn voor 
rekening van opdrachtgever.

artikel 8 - Toepasselijk recht en geschillen
1.  Op de tussen Massets B.V. en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten, en op 

eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, alsmede op de 
daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen uit welken hoofde ook, is uitsluitend het 
Nederlands recht van toepassing, ook indien de opdrachtgever zich buiten Nederland 
mocht bevinden.

2.  Geschillen tussen partijen, ook die uit onrechtmatige daad, worden uitsluitend 
beslecht door de rechter in de vestigingsplaats van Massets B.V., tenzij de wet dwin-
gend anders voorschrijft.

artikel 9 - Strekking en interpretatie.
Indien deze voorwaarden in een andere taal ter beschikking worden gesteld, is bij enig 
verschil van inhoud, strekking of interpretatie de Nederlandse tekst daarvan bepalend.


