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Algemene voorwaarden Intrepix 
 
 
 
Artikel 1: Geheimhouding 
1.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in 

het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij als zodanig is medegedeeld 
of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

 
Artikel 2: Vervanging of verhindering 
2.1 Gehele of gedeeltelijke vervanging van de opdrachtnemer is alleen mogelijk met 

schriftelijke instemming van de opdrachtgever. Bij verhindering door ziekte zullen de 
opdrachtgever en de opdrachtnemer in onderling overleg nieuwe afspraken over het 
moment van uitvoering van de werkzaamheden maken. 

 
Artikel 3: Aansprakelijkheid 
3.1 Intrepix heeft voor de wettelijke bedrijfsaansprakelijkheid een verzekering afgesloten. De 

totale aansprakelijkheid van Intrepix voor zaak- of personenschade (=Bedrijfs-
aansprakelijkheid) zal in geen geval meer bedragen dan de hierboven genoemde 
verzekering wordt gedekt (Euro 1.135.000), waarbij een reeks van samenhangende 
gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Opdrachtgever zal Intrepix direct van schade 
op de hoogte stellen, en Intrepix binnen twee werkdagen van die mededeling een 
schriftelijke bevestiging doen toekomen met daarin opgenomen een ingebrekestelling. 

3.2 De opdrachtnemer zal nimmer gehouden zijn de door de opdrachtgever geleden directe 
of indirecte schade, welke voortvloeit uit het verrichten van werkzaamheden, te 
vergoeden, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld door de 
opdrachtnemer. 

3.3 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, 
die in verband met de uitvoering van de overeenkomst directe of indirecte schade lijden 
en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is. 

 
Artikel 4: Betaling 
4.1 Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum.  
4.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 15 dagen 

dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is in dit geval de 
wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend 
vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van 
het volledige bedrag. 

 
Artikel 5: Opzegging en ontbinding 
5.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Voor de 

opdrachtgever geldt een termijn van 1 (één) week. Voor de opdrachtnemer geldt een 
termijn van 4 (vier) weken. 

5.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtnemer dan zal 
deze onder dit contract en in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht 
van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden 
aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.  

5.3 De opdrachtnemer is bevoegd per direct de nakoming van de verplichtingen op te 
schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit 
de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 
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Artikel 6: Intellectueel eigendom  
6.1 De opdrachtgever krijgt het intellectueel eigendom van de werkzaamheden uitgevoerd 

door de opdrachtnemer. 
6.2 De opdrachtnemer behoudt het recht de, door de uitvoering van de werkzaamheden, 

toegenomen kennis of door de opdrachtnemer ontwikkelde software voor andere 
doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden 
wordt overgedragen.  

 
Artikel 7: Geschillen en toepasselijk recht 
7.1 In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voort-

bouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen 
met behulp van Mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation 
Instituut te Rotterdam. Indien het onmogelijk is een geschil op te lossen met behulp van 
Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag. 

7.2 Beide partijen verklaren op deze overeenkomst het Nederlands recht van toepassing. 
 


