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Abeta Algemene Voorwaarden 

Artikel 1: Algemeen  
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van 
Abeta, gevestigd te Haarlem, ingeschreven in het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer: 6850483 (hierna: “Abeta”) 
1.2. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle 
natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect aan Abeta verbonden zijn 
en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Abeta zijn 
betrokken.  
1.3. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden door 
Abeta, behoudens jegens een opdrachtgever gedurende een opdracht. De 
onderhavige versie is opgemaakt d.d. 19-05-2019.  

Artikel 2: Overeenkomst van opdracht  
2.1. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:409 en 
7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend gegeven aan, aanvaard en 
uitgevoerd door Abeta.  
2.2. Een overeenkomst van opdracht komt uitsluitend tot stand, indien een 
opdracht in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard door 
Abeta.  
2.3. De opdrachtgever stemt ermee in dat Abeta de opdracht onder haar 
verantwoordelijkheid laat Uitvoeren.  
2.4. De overeenkomst van opdracht moet worden beschouwd als een 
inspanningsverplichting. Aan opdrachtgever kan geen vordering tot nakoming 
ten aanzien van het resultaat van de overeenkomst van opdracht worden 
toegekend.  
2.5. Zowel de opdrachtgever als Abeta hebben de bevoegdheid om de 
overeenkomst van opdracht te beëindigen, met inachtneming van een redelijke 
termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de wederpartij daardoor zo 
min mogelijk worden geschaad.  
2.6. Als redelijke termijn wordt in ieder geval beschouwd de periode van 1 
(zegge: één) maand.  

Artikel 3: Aansprakelijkheid  
3.1. Iedere aansprakelijkheid van Abeta is beperkt tot het bedrag dat in het 
desbetreffende geval uit hoofde van haar 
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover, 
om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de 
(beroeps) aansprakelijkheidsverzekering , is de aansprakelijkheid tot maximaal 
het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak. Aansprakelijkheid 
voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden 
uitgesloten.  
3.2. Abeta zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs nodig is, 
tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de keuze van 
derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten.  
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3.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijke Wetboek, 
vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen één jaar nadat 
de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of 
redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde 
rechter aanhangig is gemaakt.  

Artikel 4: Honorarium  
4.1. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium 
verschuldigd, te vermeerderen met eventuele reiskosten of voorschotten, 
behoudens eventuele actievoorwaarden zoals terug te vinden op de website 
van Abeta. Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Abeta kan 
van het vastgestelde honorarium worden afgeweken.  
4.2. In de bevestiging van (de overeenkomst van) opdracht zal door Abeta 
worden aangegeven op welke wijze het aan de opdrachtgever in rekening te 
brengen honorarium zal worden bepaald, ongeacht of dit afwijkt van andere 
berichtgeving. Abeta hanteert bij de vaststelling van het honorarium zowel een 
vast bedrag voor een bepaalde opdracht (vast tarief) per vastgestelde periode, 
als het aantal gewerkte uren aan de opdracht vermenigvuldigd met de door 
Abeta vastgestelde tarieven (uurtarief).  
4.3. Indien een vast tarief wordt gehanteerd en het te verwachten aantal uren 
aan werkzaamheden met meer dan 33% wordt overschreden, kan het 
gefixeerde tarief worden vermeerderd met het aantal extra gewerkte uren naar 
het door Abeta vastgestelde uurtarief. Opdrachtgever zal hiervan onmiddellijk 
op de hoogte worden gesteld.  
  
4.4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in het geval van een 
langlopende overeenkomst het maandelijks te factureren honorarium eenzijdig 
te wijzigen op basis van een inflatiecorrectie of indien omstandigheden daartoe 
aanleiding geven. Opdrachtnemer zal opdrachtgever minstens 30 dagen voor 
de effectuering van het gewijzigde honorarium schriftelijk op de hoogte 
brengen van de voorgenomen wijziging.  
4.5. Abeta is gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te 
verlangen, indien het totaal te declareren bedrag hoger wordt dan € 2500,-- of 
indien Abeta bij de uitvoering van de opdracht betalingen doet aan derden. Een 
ontvangen voorschot wordt verrekend met de periodiek te vorderen bedragen 
van de opdracht.  
4.6. Abeta factureert het honorarium van een vast tarief per maand, en indien 
de opdracht naar uurtarief wordt gefactureerd, in beginsel per maand. Echter 
kunnen verrichte werkzaamheden te allen tijde tussentijds in rekening worden 
gebracht.  

Artikel 5: Betalingen  
5.1. Betaling van declaraties van Abeta dient te geschieden binnen 14 dagen 
na factuurdatum, zonder verrekening of opschorting, tenzij uitdrukkelijk anders 
is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim en heeft Abeta zonder enige ingebrekestelling recht op 
wettelijke rente.  
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5.2. Alleen betaling door overmaking op de ten name van Abeta gestelde 
bankrekening dan wel betaling in contanten, tegen een behoorlijk bewijs van 
voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever voor de desbetreffende 
betaling.  
5.3. Indien Abeta invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in 
verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering, alsmede de daartoe 
behorende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 
15 % van het openstaande bedrag, ten laste van de opdrachtgever.  

Artikel 6: Verplichtingen opdrachtgever  
6.1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor naleving van de overeenkomst 
door de opdrachtgever zelf en diens bevoegde gebruikers.  
6.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een deugdelijke omgang met de 
ter beschikking gestelde tablet. Het is hem in ieder geval, maar niet 
uitsluitend, verboden om de tablet voor andere doeleinden aan te wenden dan 
voor het gebruik van Abeta.  
6.3. Tevens is het opdrachtgever niet toegestaan, direct of indirect, (de 
constructie van) Abeta te ontleden, te demonteren of op enige andere wijze te 
trachten de broncode of de gebruikersinterfacetechnieken bloot te leggen of op 
andere wijze te onthullen.  

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten  
7.1. Opdrachtnemer heeft het exclusieve recht de softwaredienst verder te 
ontwikkelen en het gebruik daarvan middels licenties aan derden ter 
beschikking te stellen.  
7.2. De overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zal 
gelden als het ter beschikking stellen van de licentie.  
7.3. Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele 
eigendomsrechten, andere rechten, registratie en/of aanvraag van 
voornoemde rechten en/of gelijksoortige rechten voor altijd aan 
opdrachtnemer zullen toekomen dan wel zullen worden overgedragen.  

Artikel 8: Nietigheid  
8.1. Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig of niet-
afdwingbaar zijn blijven de overige bepalingen van de overeenkomst 
onverminderd van kracht. De strekking van de overeenkomst blijft in een 
dergelijk geval zoveel mogelijk gehandhaafd. 

Artikel 9: Toepasselijk recht  
9.1. Op de tussen opdrachtnemer en haar opdrachtgever(s) gesloten 
overeenkomsten en op eventuele ter uitvoering daarvan nadere gesloten 
overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  
9.2. Alle geschillen uit deze overeenkomsten zullen exclusief worden berecht 
door de bevoegde Nederlandse rechter te Haarlem, en indien deze niet 
bevoegd is, de rechter te Amsterdam.


