ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1: Definities
1. Phoenix Decentralized Solutonns geventgd te Utrechts KvK-nummer 70911746s wordt in deze
algemene voorwaarden aangeduid aln dienntverlener.
2. De wederparti van dienntverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid aln
opdrachtgever.
3. Partien ziin dienntverlener en opdrachtgever namen.
4. Met de overeenkomnt wordt bedoeld de overeenkomnt tot dienntverlening tunnen partien.
Artikel 2: Toepasselijkheeil algeeene oooraaarlen
1. Deze voorwaarden ziin van toepanning op alle ofertens aanbiedingens werkzaamhedens
overeenkomnten en leveringen van diennten of goederen door of namenn dienntverlener.
2. Afwiiken van deze voorwaarden kan alleen aln dat uitdrukkeliik én nchrifeliik door partien in
overeengekomen.
3. De overeenkomnt bevat voor dienntverlener nteedn innpanningnverplichtngens geen
renultaatnverplichtngen.
Artikel 3: Betaling
1. Declaraten moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald ziins tenzii partien hierover andere
afnpraken hebben gemaakt of op de declarate een andere betaaltermiin vermeld in.
2. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termiins dan in hii van rechtnweges zonder
dat daarvoor enige aanmaning nodig ins in verzuim. Vanaf dat moment in dienntverlener gerechtgd
de verplichtngen op te nchorten totdat opdrachtgever aan ziin betalingnverplichtng heef voldaan.
3. Bliif opdrachtgever in gebrekes dan zal dienntverlener tot invordering overgaan. De konten met
betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever
in verzuim ins in hii weteliike rentes buitengerechteliike incannokonten en overige nchade
vernchuldigd aan dienntverlener. De incannokonten worden berekend aan de hand van het Benluit
vergoeding voor buitengerechteliike incannokonten.
4. In geval van liquidates faillinnements benlag of nurneance van betaling van de opdrachtgever ziin de
vorderingen van dienntverlener op de opdrachtgever onmiddelliik opeinbaar.
5. Weigert opdrachtgever ziin medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienntverleners
dan in hii nog nteedn verplicht de afgenproken priin aan dienntverlener te betalen.
Artikel 4. Wijze oan aattrrering
1.

Facturering vindts tenzii andern overeengekomens voor aanvang van de opdracht plaatn.
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Artikel 5: Aanbielingen en offertes
1. Aanbiedingen ziin vriibliivend en hooguit 1 maand geldigs tenzii in het aanbod een andere termiin
van aanvaarding in genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gentelde termiin aanvaards dan
vervalt het aanbod.
2. Levertiden in oferten ziin indicatef en geven koper bii overnchriiding daarvan geen recht op
ontbinding of nchadevergoedings tenzii partien uitdrukkeliik én nchrifeliik andern ziin
overeengekomen.
3. Aanbiedingen en oferten gelden niet automatnch voor nabentellingen. Partien moeten dit
uitdrukkeliik én nchrifeliik overeenkomen.
Artikel 6: Annrlering oan le oplrathet en belenktijl
1. Annulering van een opdracht door de opdrachtgever kan alleen nchrifeliik genchieden. De datum
van ontvangnt door dienntverlener van de annulering geldt aln uitgangnpunt voor het hanteren van
de annuleringnregeling.
2. De opdracht kan door de opdrachtgever tot uiterliik één maand voor aanvang van de opdracht
zonder konten nchrifeliik worden geannuleerd. Indien een opdracht binnen de termiin van één
maand tot twee weken voor aanvang wordt geannuleerds in opdrachtgever verplicht 50% van de
waarde van de opdracht aan dienntverlener te betalen. Bii annulering binnen twee weken voor de
eernte opleidingndag in door opdrachtgever de volledige in de Overeenkomnt/opdracht vermelde
priin vernchuldigd.
3. De opdracht kan door dienntverlener tot uiterliik één maand voor aanvang van de opdracht zonder
daartoe enige vergoeding verplicht te ziin aan dienntverlener door opdrachtgever worden
geannuleerd. Binnen de periode van één maand voor aanvang van de opdracht behoudt
dienntverlener tevenn het recht voor om vóór aanvang van en tidenn de opdracht locates data of
lentiden te veranderen.
4. In afwiiking van dit artkel 6 geldt dats indien dienntverlener ten behoeve en in opdracht van
opdrachtgever bindende afnpraken met derden heef gemaakts de konten daarvoor bii annulering
door opdrachtgever volledig dienen te worden voldaan.
5. Dienntverlener in bii annulering nimmer aannprakeliik voor directe of indirecte nchades daaronder
begrepen bedriifnnchade / gevolgnchade van opdrachtgevers tenzii nprake in van opzet of daarmee
geliik te ntellen grove onzorgvuldigheid van dienntverlener.
6. Aln opdrachtgever een connument in dan kan deze een overeenkomnt met betrekking tot de
opdracht gedurende een bedenktid van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze
bedenktid gaat in op de dag die volgt op het nluiten van de overeenkomnt. De mededeling tot
ontbinding genchiedt per mail aan info@phoenixdecentralized.com. De dienntverlener mag de
connument vragen naar de reden van herroepings maar deze niet tot opgave van ziin reden(en)
verplichten.
Artikel 7: Uitooering oan le ooereenkoest
1. Dienntverlener voert de overeenkomnt naar bente inzicht en vermogen en overeenkomntg de einen
van goed vakmannchap uit.
2. Dienntverlener heef het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering genchiedt in onderling overleg en na nchrifeliik akkoord en betaling van het eventueel
afgenproken voornchot.
4. Het in de verantwoordeliikheid van opdrachtgever dat dienntverlener tidig kan beginnen aan de
opdracht.
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Artikel 8: Drrr oan le ooereenkoest oan oplrathet
1. De overeenkomnt van opdracht wordt aangegaan voor en zal voltooid ziin na de in de overeenkomnt
overeengekomen duur met dien verntande dat het in artkel 12 en 13 bepaalde kan renulteren in een
eerdere beëindiging dan door partien voorzien in de overeenkomnt. Voor zover geen contractnduur
in de overeenkomnt in opgenomens in de overeenkomnt tunnen opdrachtgever en dienntverlener
aangegaan voor onbepaalde tid.
2. Dienntverlener en opdrachtgever ziin bevoegd na aanvang van de opdracht wegenn een gewichtge
reden de overeenkomnt door tunnentidne opzegging te beëindigen. Er geldt dan een opzegtermiin
van tenminnte ten werkdagen onverwiild aan de wederparti nchrifeliik medegedeeld.
3. Ziin partien binnen de looptid van de overeenkomnt voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden een termiin overeengekomens dan in dit nooit een fatale termiin. Bii
overnchriiding van deze termiin moet opdrachtgever dienntverlener nchrifeliik in gebreke
ntellen.
4. Tunnentidne beëindiging van de overeenkomnt kan ook plaatnvinden ingevolge het bepaalde
in artkel 12 en 13.
Artikel 9: Prijzen
1. De op aanbiedingens oferten en facturen genoemde priizen ziin inclunief de vernchuldigde btws tenzii
andern overeengekomen.
2. Ten aanzien van de dienntverlening kunnen partien bii de totntandkoming van de overeenkomnt een
vante priin overeenkomen.
Artikel 10: Inaoreatieoerstrekking loor oplrathetgeoer
1. Opdrachtgever ntelt alle informate die voor de uitvoering van de opdracht relevant in benchikbaar
voor dienntverlener.
2. Opdrachtgever in verplicht alle gegevenn en bencheidens die dienntverlener meent nodig te hebben
voor het correct uitvoeren van de opdrachts tidig en in de gewennte vorm en op de gewennte wiize
ter benchikking te ntellen.
3. Opdrachtgever ntaat in voor de iuintheids volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienntverlener
ter benchikking gentelde gegevenn en bencheidens ook indien deze van derden afomntg ziins voor
zover uit de aard van de opdracht niet andern voortvloeit.
4. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekts retourneert dienntverlener de betrefende
bencheiden.
5. Stelt opdrachtgever niets niet tidig of niet behoorliik de door dienntverlener verlangde gegevenn en
bencheiden benchikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging ops dan komen
de daaruit voortvloeiende extra konten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 11: Wijziging oan le ooereenkoest
1. Indien tidenn de uitvoering van de overeenkomnt bliikt dat het voor een behoorliike uitvoering van
de opdracht noodzakeliik in om de te verrichten werkzaamheden te wiizigen of aan te vullens pannen
partien tidig en in onderling overleg de overeenkomnt dienovereenkomntg aan.
2. Indien partien overeenkomen dat de overeenkomnt wordt gewiizigd of aangevulds kan het tidntp
van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienntverlener ntelt opdrachtgever
hiervan zo npoedig mogeliik op de hoogte.
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3. Indien de wiiziging van of aanvulling op de overeenkomnt fnanciële en/of kwalitateve
connequenten heefs licht dienntverlener opdrachtgever hierover zo npoedig mogeliik nchrifeliik in.
4. Indien partien een vant honorarium ziin overeengekomens geef dienntverlener daarbii aan in
hoeverre de wiiziging of aanvulling van de overeenkomnt een overnchriiding van dit honorarium tot
gevolg heef.
Artikel 12: Faillisseeent2 srrseante oan betaling en liurilatie/ooernaee
1.

Ingeval van aanvraag van faillinnements aanvraag van nurneance van betaling of hele of gedeelteliike
overname of liquidate van Opdrachtnemer of Opdrachtgever wordt de denbetrefende parti geacht
van rechtnwege in verzuim te ziin en in de wederparti gerechtgds hetzii –verdere- uitvoering van de
opdracht op te nchortens hetzii deze zonder rechterliike tunnenkomnt geheel of ten dele ontbonden
te verklarens onverminderd het overige aan de wederparti toekomende rechts waaronder het recht
volledige betaling en/of nchadevergoeding te vorderen. Voortn wordt in die gevallen hetgeen de
wederparti overigenn van Opdrachtgever te vorderen heefs terntond opeinbaar.

Artikel 13: Ooereathet
1. In aanvulling op het bepaalde in artkel 6:75 Burgerliik Wetboek geldt dat een tekortkoming van
dienntverlener in de nakoming van enige verplichtng iegenn opdrachtgever niet aan dienntverlener
kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienntverlener onafankeliike
omntandigheids waardoor de nakoming van ziin verplichtngen iegenn opdrachtgever geheel of
gedeelteliik wordt verhinderd of waardoor de nakoming van ziin verplichtngen in redeliikheid niet
van dienntverlener kan worden verlangd. Tot die omntandigheden worden mede gerekend
wanprentaten van toeleveranciern of andere derdens ntroomntoringens computervirunnens ntakingens
nlechte weernomntandigheden en werkonderbrekingen.
2. Indien zich een nituate aln hiervoor bedoeld voordoet aln gevolg waarvan dienntverlener niet aan ziin
verplichtngen iegenn opdrachtgever kan voldoens dan worden die verplichtngen opgenchort zolang
dienntverlener niet aan ziin verplichtngen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde nituate
30 kalenderdagen heef geduurds hebben partien het recht de overeenkomnt nchrifeliik geheel of
gedeelteliik te ontbinden.
3. Dienntverlener in in het geval aln bedoeld in het tweede lid van dit artkel niet gehouden tot
vergoeding van enige nchades ook niet aln dienntverlener aln gevolg van de overmachtntoentand enig
voordeel geniet.
Artikel 14: Ooerlrathet oan retheten
1. Rechten van een parti uit deze overeenkomnt kunnen niet worden overgedragen zonder de
voorafgaande nchrifeliike inntemming van de andere parti. Deze bepaling geldt aln een beding met
goederenrechteliike werking zoaln bedoeld in artkel 3:83s tweede lids Burgerliik Wetboek.
Artikel 15: Verzekering
1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakeliik ziin voor de uitvoering van de
onderliggende overeenkomnts alnook zaken van dienntverlener die bii opdrachtgever aanwezig ziin
en zaken die onder eigendomnvoorbehoud ziin geleverds adequaat te verzekeren en verzekerd te
houden tegen onder andere brands ontplofngn- en waternchade evenaln diefntal.
2. Opdrachtgever geef op eernte verzoek de polin van deze verzekeringen ter inzage.
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Artikel 16: Eigenloesooorbeheorl2 opstheortingsrethet en retentierethet
1. De bii opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen bliiven eigendom van
dienntverlener totdat opdrachtgever de gehele afgenproken priin heef betaald. Tot die tid kan
dienntverlener zich beroepen op ziin eigendomnvoorbehoud en de zaken terugnemen.
2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tid worden voldaans heef
dienntverlener het recht om de werkzaamheden op te nchorten totdat het overeengekomen deel
alnnog in voldaan. Er in dan nprake van nchuldeinernverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet
aan dienntverlener worden tegengeworpen.
3. Dienntverlener in niet bevoegd de onder ziin eigendomnvoorbehoud vallende zaken te verpanden
noch op enige andere wiize te bezwaren.
4. Indien zaken nog niet ziin geleverds maar de overeengekomen voortuitbetaling of priin niet conform
afnpraak in voldaans heef dienntverlener het recht van retente. De zaak wordt dan niet geleverd
totdat opdrachtgever volledig en conform afnpraak heef betaald.
5. In geval van liquidates innolvente of nurneance van betaling van opdrachtgever ziin de verplichtngen
van opdrachtgever onmiddelliik opeinbaar.
Artikel 17: Hooalelijke aansprakelijkheeil
1. Aln de opdracht wordt verntrekt door meer dan één opdrachtgevers dan ziin alle opdrachtgevern
hoofdeliik aannprakeliik voor de nakoming van alle verplichtngen die voortvloeien uit deze algemene
voorwaarden en de onderhavige overeenkomnt.
Artikel 18: Aansprakelijkheeil
1. Iedere aannprakeliikheid voor nchades voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering
van een overeenkomnts in nteedn beperkt tot het bedrag dat in het denbetrefende geval door de
genloten (beroepn)aannprakeliikheidnverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt
vermeerderd met het bedrag van het eigen rinico volgenn de denbetrefende polin.
2. De aannprakeliikheidnbeperking geldt ook aln dienntverlener aannprakeliik wordt genteld voor nchade
die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdeliik functoneren van de door dienntverlener bii
de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuurs nofwares gegevennbentandens regintern of
andere zaken.
Artikel 19: Aansprakelijkheeil oplrathetgeoer
1. Ingeval een opdracht wordt verntrekt door meer dan één pernoons in ieder van hen hoofdeliik
aannprakeliik voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienntverlener vernchuldigd ziin.
Artikel 20: Vrijaaring
1. De opdrachtgever vriiwaart dienntverlener tegen alle aannpraken van derdens die verband houden
met de door de dienntverlener geleverde goederen en/of diennten.
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Artikel 21: Klathetplithet
1. Opdrachtgever in verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct nchrifeliik te melden
aan dienntverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogeliike omnchriiving van de
tekortkomings zodat dienntverlener in ntaat in hierop adequaat te reageren.
2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leidens dat dienntverlener gehouden kan worden om andere
werkzaamheden te verrichten dan ziin overeengekomen.
Artikel 22: Intellettreel eigenloe
1. Tenzii partien nchrifeliik andern ziin overeengekomens behoudt dienntverlener alle intellectuele
abnolute rechten (waaronder auteurnrechts octrooirechts merkenrechts tekeningen- en
modellenrechts etc.) op alle ontwerpens tekeningens genchrifens dragern met gegevenn of andere
informates ofertens afeeldingens nchetnens modellens maquetens etc.
2. De genoemde intellectuele abnolute rechten mogen niet zonder nchrifeliike toentemming van
dienntverlener worden gekopieerds aan derden getoond en/of ter benchikking genteld of op andere
wiize worden gebruikt.
3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienntverlener aan hem ter benchikking
gentelde vertrouweliike informate. Onder vertrouweliike informate wordt in ieder geval verntaan
datgene waarop dit artkel betrekking heefs alnmede de bedriifngegevenn. Opdrachtgever verplicht
zich ziin pernoneel en/of derden die betrokken ziin bii de uitvoering van deze overeenkomnts een
nchrifeliike geheimhoudingnplicht op te leggen van de ntrekking van deze bepaling.
Artikel 23: Geheeieheorling
1. Opdrachtgever houdt de informate die hii (in welke vorm dan ook) van dienntverlener ontvangt en
alle andere informate betrefende dienntverlener waarvan hii weet of redeliikerwiin kan vermoeden
dat deze geheim of vertrouweliik ins dan wel informate betref waarvan hii kan verwachten dat de
vernpreiding daarvan de andere dienntverlener nchade kan berokkenens geheim en neemt alle
nodige maatregelen om te waarborgen hii de genoemde informate ook geheim houdt.
2. De in het eernte lid van dit artkel genoemde geheimhoudingnplicht geldt niet voor informate:
a. die op het moment dat opdrachtgever deze informate ontving al openbaar wan of nadien
openbaar in geworden zonder een nchending van een op hem runtende
geheimhoudingnplicht;
b. waarvan opdrachtgever kan bewiizen dat deze informate al in ziin bezit wan op het moment
van verntrekken door dienntverlener;
c. die opdrachtgever van een derde heef ontvangen waarbii deze derde gerechtgd wan deze
informate aan opdrachtgever te verntrekken;
d. die door opdrachtgever openbaar wordt gemaakt op grond van een weteliike plicht.
3. De in dit artkel omnchreven geheimhoudingnplicht geldt voor de duur van deze overeenkomnt en
voor een periode van drie iaar na het eindigen daarvan.
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Artikel 24: Boete op ooertreling geheeieheorlingsplithet oa intellettreel eigenloesrethet
1. Overtreedt opdrachtgever het artkel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of
intellectueel eigendoms dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienntverlener een
onmiddelliik opeinbare boete van € 1000 voor elke overtreding en daarnaant een bedrag van
€ 100 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete in geen
voorafgaande ingebrekentelling of gerechteliike procedure nodig. Ook hoef er geen nprake te ziin
van enige vorm van nchade.
2. Het verbeuren van de in het eernte lid van dit artkel bedoelde boete doet geen afreuk aan de
overige rechten van dienntverlener waaronder ziin recht om naant de boete nchadevergoeding te
vorderen.
Artikel 25: Toepasselijk rethet en beooegle retheter
1. Op deze overeenkomnt tunnen dienntverlener en opdrachtgever in uitnluitend het Nederlandn recht
van toepanning. De Nederlandne rechter van de Rechtbank Midden-Nederland in bevoegd.
2. Wanneer in een gerechteliike procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden aln onredeliik bezwarend worden aangemerkts dan bliiven de overige bepalingen
onverminderd van kracht.
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