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ALGEMENE VOORWAARDEN 

EMINENT REAL ESTATE CONSULTANCY & ASSET MANAGEMENT 

 

Versie 8 november 2013  

1.  Definities  

1.1  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:  

Opdracht :  

a)  De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen hetzij samen met één 
of meer Opdrachtnemers zich tegenover één of meer Opdrachtgevers verbindt 
tegen betaling van Honorarium werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van 
overeenkomsten inzake onroerende zaken in de ruimste zin des woords en/of 
rechten daarop tussen de Opdrachtgever(s) en derde(n).  

b)  De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen hetzij samen met één 
of meer Opdrachtnemers zich tegenover één of meer Opdrachtgevers verbindt 
tegen betaling van Honorarium tot enerlei andere dienstverlening, die direct of 
indirect verband houdt met onroerende zaken in de ruimste zin des woords.   

Opdrachtnemer :  

De heer J.J.C.M. van Gaalen, handelend onder de naam Eminent Real Estate 
Consultancy, met Kamer van Koophandel nummer 58274170, statutair gevestigd te 
Eindhoven 

Opdrachtgever:  

De contractuele wederpartij van Opdrachtnemer bij de Opdracht.  

Honorarium :   

De vergoeding / beloning waar Opdrachtnemer in verband met de Opdracht toe 
gerechtigd is.  
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2.  Toepasselijkheid  

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en 
schriftelijke opdrachten, offertes, aanbiedingen, rechtsverhoudingen en 
overeenkomsten alsmede op alle daarmee verband houdende 
rechtshandelingen die worden uitgebracht of aangegaan door Opdrachtnemer 
of één van haar medewerkers die daartoe bevoegd is en die werkzaamheden 
verricht namens Opdrachtnemer. Deze Algemene Voorwaarden maken deel 
uit van alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.  

2.2  Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene 
Voorwaarden op alle nieuwe en/of nadere overeenkomsten tussen 
Opdrachtnemer en Opdrachtgever alsmede op alle daarmee verband 
houdende rechtshandelingen, ook indien deze Algemene Voorwaarden niet 
opnieuw aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld. . 

2.3 In het geval dat de Algemene Voorwaarden en een overeenkomst tussen 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer onderling tegenstrijdige bepalingen 
bevatten, prevaleert de inhoud van de overeenkomst. 

2.4 Eventuele Algemene Voorwaarden, specifieke (inkoop)voorwaarden en 
bedingen van Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door 
opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

2.5  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig, indien zij 
door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd. Voor zover dergelijke 
afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijft hetgeen bepaald in deze 
Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.   

2.6  Deze Algemene Voorwaarden zijn op 8 november 2013 gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel Brabant en zijn ook binnenkort te verkrijgen via 
www.eminentrealestate.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de 
Nederlandse en Engelse taal. In geval van geschil over de inhoud en 
strekking van deze Algemene Voorwaarden zal uitsluitend de Nederlandse 
tekst en de betekenis daarvan in het Nederlandse rechtsgebied bindend zijn.  
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3.  Opdracht  

3.1  De Opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de inhoud van 
de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd aan de Opdrachtgever of door 
Opdrachtnemer uitvoering aan de Opdracht wordt gegeven.  

3.2 Indien Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever enige dienst verricht 
voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, zal Opdrachtgever aan 
Opdrachtnemer alle reeds gemaakte kosten alsmede het onderhanden werk 
en de reeds gereserveerde capaciteit en uren tegen de gebruikelijke door 
Opdrachtnemer gehanteerde tarieven vergoeden. 

3.3 Offertes binden Opdrachtnemer niet en gelden slechts als een uitnodiging tot 
het plaatsen van een opdracht. 

3.4  Wijzigingen in de Opdracht komen alleen tot stand door schriftelijke 
bevestiging van Opdrachtnemer. Indien een wijziging uitstel van de uitvoering 
van de Opdracht inhoudt, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om alle 
reeds gemaakte kosten alsmede het onderhanden werk en de reeds 
gereserveerde capaciteit en uren tegen de gebruikelijke door Opdrachtnemer 
gehanteerde tarieven in rekening te brengen aan Opdrachtgever. 

3.5  Alle opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 
407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer, ook 
indien het (stilzwijgend) de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde 
persoon wordt uitgevoerd. 

3.6 Een overeenkomst inclusief de onderhavige Algemene Voorwaarden is de 
volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Opdrachtnemer en 
Opdrachtgever en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande 
schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen, uitlatingen en 
gedragingen van Opdrachtnemer en Opdrachtgever 

 

4. Externe communicatie      

4.1 Externe communicatie (zoals persberichten etc.) over de Opdracht vinden in 
gezamenlijk overleg en met naamsvermelding van Opdrachtnemer plaats. 
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5.  Duur, opschorting en beëindiging van de opdracht  

5.1  Een Opdracht loopt voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.  

5.2  Een Opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging. Ieder der partijen 
kan een Opdracht door opzegging beëindigen met inachtneming van een 
opzegtermijn van 2 (twee) maanden. De opzegging dient schriftelijk en per 
aangetekende post te geschieden.  

5.3  Een opdracht voor bepaalde tijd eindigt door het verstrijken van de periode 
waarvoor de Opdracht is aangegaan dan wel door volbrenging van de 
Opdracht.  

5.4  Opdrachtnemer is gerechtigd haar verplichtingen uit een overeenkomst 
eenzijdig op te schorten en/of deze overeenkomst zonder voorafgaande 
ingebrekestelling voor geheel of ten dele ontbonden te verklaren indien 
Opdrachtgever enige verplichting op grond van deze overeenkomst niet 
nakomt, zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie is 
gehouden. 

5.5 Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk 
opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer 
alsdan geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en kosten. 

5.6 Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van Opdrachtnemer, welke van 
dien aard zijn dat de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of 
niet meer in volle omvang gevergd kan worden, geeft Opdrachtnemer het 
recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering 
daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 

5.7 Opdrachtnemer is niet gehouden de uitvoering van het werk c.q. haar 
dienstverlening voort te zetten, dan wel aan te vangen, noch tot vergoeding 
van enige schade welke voor Opdrachtgever ontstaat door de niet-nakoming 
indien een en ander het gevolg is van overmacht. Van overmacht aan de zijde 
van Opdrachtnemer is sprake indien Opdrachtnemer na het sluiten van de 
overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen ten 
gevolge van alle oorzaken of omstandigheden buiten de schuld, wil en/of 
toedoen van Opdrachtnemer en derhalve buiten de risicosfeer van 
Opdrachtnemer ontstaan. 
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5.8 In geval van overmacht heeft Opdrachtnemer eveneens het recht de Opdracht 
zodanig te wijzigen dat de nakoming redelijkerwijs mogelijk wordt. De 
meerdere of mindere kosten, uit wijziging van de Opdracht voortvloeiende, 
zullen worden verrekend tussen partijen, waarbij Opdrachtgever verplicht is 
Opdrachtnemer een vergoeding te geven voor reeds verrichte doch niet van 
nut gebleken werkzaamheden c.q. diensten en leveringen.  

5.9 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is 
Opdrachtnemer bevoegd de Opdracht door schriftelijke opzegging met 
onmiddellijke ingang te beëindigen vanwege gewichtige redenen, waaronder 
maar niet beperkt tot een tekortkoming door Opdrachtgever in de nakoming 
van de voor haar uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen, een ernstige 
verstoring van de relatie tussen partijen, alsmede surseance van betaling of 
faillissement van Opdrachtgever.  

5.10  Bij beëindiging van de Opdracht is Opdrachtgever gehouden aan 
Opdrachtnemer het verschuldigde Honorarium en de verschuldigde kosten 
zoals afgesproken in de overeenkomst en in artikel 6 van deze Algemene 
Voorwaarden te voldoen.  

 

6.  Honorarium en kosten  

6.1  Het Honorarium en de bijkomende kosten zijn, tenzij anders overeengekomen, 
uitgedrukt in Euro’s en exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.  

6.2   De hoogte van het Honorarium c.q. de uitgangspunten voor de berekening 
van het Honorarium, ook indien het Honorarium afhankelijk is van de 
uitvoering van de Opdracht, is c.q. zijn vastgelegd in  de overeenkomst.  

6.3 De Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer verschuldigd de verschotten, 
advertentiekosten alsmede alle andere in redelijkheid te maken kosten die 
Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever bij de uitvoering van of in 
verband met de Opdracht maakt.  
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7.  Betalingen  

7.1  Behoudens andersluidende bedingen in deze Algemene Voorwaarden of 
indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer anders overeenkomen, worden het 
honorarium en de kosten periodiek aan Opdrachtgever in rekening gebracht.  

7.2  Betaling door Opdrachtgever dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, zonder 
aftrek, korting, verrekening, opschorting of inhouding te geschieden in 
Nederlandse valuta (EURO) door storting of overschrijving naar een door 
Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.   

7.3  Indien de Opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is verstrekt, is 
ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voor hen 
jegens Opdrachtnemer voortvloeien uit of verband houden met de Opdracht 
ongeacht de tenaamstelling van de factuur 

7.4 Bij gebreke van tijdige betaling jegens Opdrachtnemer is Opdrachtgever in 
verzuim zonder dat een nadere aanmaning of ingebrekestelling door 
Opdrachtnemer is vereist.  

7.5 In geval van verzuim van Opdrachtgever is Opdrachtgever een rente 
verschuldigd over het openstaande bedrag gelijk aan de wettelijke rente ex 
artikel 6:119 BW plus  2% per kalendermaand. Een gedeelte van een 
kalendermaand geldt als een gehele kalendermaand. Voorts is Opdrachtgever 
gehouden tot vergoeding van de door Opdrachtnemer te maken 
buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, ten belope van tenminste 
15% van het openstaande bedrag met een minimumbedrag van EURO 
250,00.  

7.6  Betalingen door Opdrachtgever strekken in eerste instantie in mindering op de 
verschuldigde incassokosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde 
rente en tenslotte in mindering op de openstaande declaraties.  

7.7 Bezwaren inzake een factuur dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de 
factuur schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Na het verstrijken 
van die termijn worden bezwaren niet meer in behandeling genomen en heeft 
Opdrachtgever afstand gedaan van zijn (vermeende) rechten. 
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8. Intellectuele eigendomsrechten 

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige 
auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële 
eigendom met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichte diensten, zoals 
merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc. 
uitsluitend bij Opdrachtnemer.  

8.2 Voor zover Opdrachtnemer ideeën ontwikkelt en ter kennis van 
Opdrachtgever brengt die niet vallen onder artikel 8.1, dan onthoudt 
Opdrachtgever zich van het gebruik van deze ideeën zolang Opdrachtgever 
Opdrachtnemer niet daarvoor volledig betaald heeft en betracht 
Opdrachtgever geheimhouding met betrekking tot deze ideeën.  

8.3 Ingeval Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens en materiaal aanlevert 
waarop auteursrechten, portretrechten of andere (aanverwante) rechten van 
intellectuele eigendom van derden rusten, vrijwaart Opdrachtgever 
Opdrachtnemer voor alle mogelijke aanspraken van derden. 

8.4 Begrotingen, plannen, catalogi, spreadsheets en andere materialen waaruit 
know how van Opdrachtnemer blijkt die in het kader van een offerte of tijdens 
de uitvoering van de overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking 
worden gesteld, blijven eigendom van Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient 
deze zaken alsmede de daarin vervatte informatie, geheim te houden en niet 
aan derden ter beschikking te stellen.  

8.5 Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen uit dit 
artikel is de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare, niet voor verrekening 
vatbare boete verschuldigd van € 25.000,-- alsmede een boete van € 1.000,-- 
voor iedere dag dat deze tekortkoming voortduurt, onverminderd het recht van 
Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding van Opdrachtgever.  

 

9. Volmacht  

9.1  De Opdracht houdt niet mede de last of volmacht in om overeenkomsten 
inzake onroerende zaken namens de Opdrachtgever met één of meer derden 
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af te sluiten of om enige rechtshandeling voor rekening van Opdrachtgever te 
verrichten.  

9.2  Aan de Opdracht kunnen volmachten of lastgevingen worden verbonden met 
instemming van Opdrachtnemer. Indien dat later geschiedt, na aanvaarding 
van de Opdracht door Opdrachtnemer, gelden deze slechts na schriftelijke 
bevestiging daarvan door Opdrachtnemer.  

 

10.  Aansprakelijkheid en vrijwaring  

10.1  Behoudens opzet of grove nalatigheid is uitgesloten elke aansprakelijkheid 
van Opdrachtnemer en/of eventueel door Opdrachtnemer ingeschakelde 
(rechts-) personen voor eventuele schade die Opdrachtgever lijdt bij of in 
verband met de uitvoering van de Opdracht.  

10.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever zich 
tegen die schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen 
verzekeren. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van 
verzekeraars dienaangaande. 

10.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade noch voor 
bedrijfsschade. 

10.4 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in 
het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van 
Opdrachtnemer wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan 
ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering 
plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag 
van het Honorarium dat door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de 
desbetreffende Opdracht in rekening is gebracht of gebracht zou kunnen 
worden.  

10.5 Indien de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gebaseerd is op een fout 

toerekenbaar aan een door Opdrachtnemer ingeschakelde 

derde(n)/hulppersoon, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot 

het bedrag dat door Opdrachtnemer op de betreffende derde(n)/hulppersoon 
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kan worden verhaald en daadwerkelijk geïncasseerd, welk bedrag door 

Opdrachtnemer na ontvangst zal worden doorbetaald aan Opdrachtgever.  

10.6 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde 
(rechts-) personen vrijwaren voor alle aanspraken van derden uit welke 
hoofde dan ook, in verband met of voortvloeiende uit de Opdracht.  

  

11.  Toepasselijk recht en geschillen  

11.1  Op de onderhavige Algemene Voorwaarden en op de overeenkomst(en) 
tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.  

11.2 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer uit de tussen hen 
gesloten overeenkomsten voortvloeiende, daaronder begrepen maar niet 
beperkt tot geschillen omtrent Honorarium, kosten en de nakoming van 
Opdrachtgevers betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer, worden 
uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Oost-
Brabant. 

11.3 Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk 
niet rechtsgeldig blijkt te zijn, laat dat de werking van de overige bepalingen 
onverlet.  
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