
                                                                                                                                                  

 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
 
Artikel 1 Algemeen 
I. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder 
opdrachtgever: de wederpartij van InnoVein bij een 
overeenkomst als bedoeld in artikel 2.I. 
II. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de 
artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en 
uitgevoerd door InnoVein. 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
I. De algemene voorwaarden van InnoVein zijn van 
toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van 
en met InnoVein, waarbij InnoVein adviezen verstrekt, 
diensten verleent en/of goederen levert, tenzij tussen 
opdrachtgever en InnoVein schriftelijk uitdrukkelijk anders 
is overeengekomen. 
II. Afwijkingen op deze voorwaarden dan wel enige bepaling 
in een overeenkomst zijn slechts geldig indien deze 
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door InnoVein en 
hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst. 
III. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene 
voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of 
vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige 
zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in 
overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door 
een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding 
zoveel mogelijk benaderd. 
 
Artikel 3 Gegevens en informatie 
I. Het no-win-no-pay risico ligt voor InnoVein in het 
verkrijgen van een goedkeuring op ingediende aanvragen, 
niet op externe factoren waarop InnoVein geen invloed 
heeft. Daarom is InnoVein slechts gehouden tot (verdere) 
uitvoering van de opdracht indien opdrachtgever alle door 
InnoVein benodigde gegevens en informatie, in de vorm en 
op de wijze als door InnoVein gewenst, heeft verstrekt. 
Indien Opdrachtgever de genoemde termijnen niet naleeft 
en of onvolledige informatie en documentatie aanlevert aan 
InnoVein en indien dit leidt tot het niet kunnen opstellen en 
indienen van een subsidieaanvraag, behoudt InnoVein zich 
in dat kader het recht voor om de reëel bestede uren en 
gemaakte kosten in rekening te brengen. Dit geschiedt 
tegen een standaard uurtarief van EUR 125. InnoVein zal 
opdrachtgever een specificatie doen toekomen van de reëel 
bestede uren en de gemaakte kosten. 
II. Opdrachtgever is verplicht InnoVein direct te informeren 
omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de 
uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. 
III. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en 
betrouwbaarheid van de door of namens hem aan InnoVein 
verstrekte gegevens en informatie. 
IV. Opdrachtgever verzendt van alle ontvangen 
correspondentie met betrekking tot subsidietrajecten een 
afschrift aan InnoVein. Indien opdrachtgever zelfstandig en 
zonder aanwezigheid van InnoVein over onderwerpen 
aangaande de subsidie besprekingen voert met de 
bevoegde instanties, zelfstandig schriftelijke 
correspondentie met de instanties voert en van ontvangen 
correspondentie geen afschrift aan InnoVein toezend, kan 
InnoVein niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen hiervan op 
het verloop van de aanvraag en afwikkeling van de subsidie. 
 
Artikel 4 Uitvoering van de opdracht 
I. InnoVein bepaalt zelf de manier waarop en door welke 
personen de opdracht wordt uitgevoerd. Hierbij neemt 
InnoVein de wens van de opdrachtgever zoveel mogelijk in 
acht. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
II. InnoVein zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een 
goed opdrachtnemer in acht nemen; InnoVein kan echter 
niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. 
III. InnoVein en opdrachtgever kunnen tussentijds 
overeenkomen dat de aanpak en omvang van de 
overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende 
werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. 
IV. De door InnoVein opgegeven termijnen zijn indicatief. 
Overschrijding van enige termijn geeft cliënt geen recht op 
schadevergoeding, het recht een opdracht te annuleren dan 
wel de overeenkomst te ontbinden. 
 
Artikel 5 Geheimhouding 
I. InnoVein zal alle informatie en/of gegevens welke zij 
verkrijgt in het kader van de uitvoering van enige 
overeenkomst, geheimhouden en niet zonder schriftelijke 
toestemming van cliënt aan derden bekend maken. 
II. Opdrachtgever zal zonder toestemming van InnoVein 
geen mededelingen doen aan derden over de aanpak, de 
werkwijze en gehanteerde methodiek van InnoVein, dan 
wel door InnoVein vervaardigde rapportages ter 
beschikking stellen aan derden.  
III. Deze verplichting geldt niet voor zover op InnoVein een 
wettelijke plicht rust tot openbaarmaking of opdrachtgever 
InnoVein van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.  
 
Artikel 6 Betaling 
I. Facturen worden door opdrachtgever betaald binnen 14 
dagen na factuurdatum. Dit in Euro te geschieden door 
overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening 
van InnoVein. 
II. Indien no-win-no-pay is overeengekomen, dan wordt de 
factuur verstuurd nadat InnoVein de positieve beschikking 
aan opdrachtgever heeft overhandigd.  
III. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid I genoemde 
termijn heeft betaald, is InnoVein gerechtigd, zonder nadere 
ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van 
InnoVein, vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente in 
rekening te brengen tot op de datum van algehele 
voldoening. 
III. Indien cliënt na ingebrekestelling door InnoVein nalatig 
blijft het verschuldigde factuurbedrag te voldoen, is hij alle 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd 
welke InnoVein genoodzaakt is te maken. 
 
Artikel 7 Klachten 
I. Indien opdrachtgever klachten heeft over de door 
InnoVein verleende diensten, dan wel over de wijze waarop 
de verleende diensten gefactureerd zijn, dient 
opdrachtgever dit onverwijld kenbaar te maken bij InnoVein. 
II. Klachten als bedoeld in lid 1, schorten de 
betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 
III. Indien opdrachtgever de klachten niet onverwijld 
kenbaar heeft gemaakt, dan wel binnen 30 dagen nadat een 
klacht gerezen is, doet opdrachtgever afstand van zijn recht 
om zich in een later stadium nog op de klachten te kunnen 
beroepen. 
IV. In geval van een terechte klacht heeft InnoVein de keuze 
tussen aanpassing van het in rekening gebrachte 
honorarium of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) 
uitvoeren van de opdracht tegen een evenredige restitutie 
van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                  

 

 
 
 
 
Artikel 8 Vroegtijdige beëindiging 
I.  Indien na gezamenlijk overleg is besloten tot het indienen 
van een aanvraag en opdrachtgever in welk stadium dan 
ook besluit om een door InnoVein voorbereide aanvraag 
niet in te dienen dan wel in te trekken, zal opdrachtgever 
aan InnoVein de reëel bestede uren en gemaakte kosten 
vergoeden. Dit geschiedt tegen een standaard uurtarief van 
EUR 125. InnoVein zal opdrachtgever een specificatie doen 
toekomen van de reëel bestede uren en de gemaakte 
kosten.  
II. Indien opdrachtgever beslist  om een door InnoVein 
ingediende en gehonoreerde aanvraag stop te zetten, dan 
zal te allen tijde de in artikel 5.1 van de overeenkomst 
vermelde vergoeding gelden. Hier kan slechts vanaf worden 
geweken, wanneer er sprake is van een voor opdrachtgever 
aantoonbare overmacht.  
 
Artikel 9 Aansprakelijkheid 
I. Indien InnoVein aansprakelijk mocht zijn, dan is deze 
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is 
geregeld. 
II. InnoVein adviseert en bemiddelt voor haar 
opdrachtgevers. InnoVein is in geen geval aansprakelijk 
voor schade welke voortvloeit uit de gegeven adviezen of 
de gedane bemiddeling. Het staat opdrachtgever vrij 
adviezen van InnoVein op te volgen dan wel te passeren. 
III. InnoVein is niet aansprakelijk voor schade welke is 
veroorzaakt doordat opdrachtgever tekort is geschoten in 
het tijdig verstrekken van juiste informatie welk InnoVein 
naar zijn oordeel nodig heeft voor een juiste uitvoering van 
de overeenkomst, of anderszins het gevolg is van een 
handelen of nalaten van opdrachtgever.  
IV. Opdrachtgever vrijwaart InnoVein van bij opdrachtgever 
of derden ontstane schade die het gevolg is van een 
handelen of nalaten van door InnoVein ingeschakelde 
hulppersonen en bij opdrachtgever of derden ontstane 
bedrijfs- indirecte of gevolgschade. 
V. Een eventuele schadevergoedingsverplichting van 
InnoVein blijft te allen tijde beperkt tot de som van de 
bedragen van de declaraties welke door InnoVein voor zijn 
werkzaamheden aan opdrachtgever verzonden zijn in de 
drie maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling. 
VI. De aansprakelijkheid van InnoVein is in ieder geval 
steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn 
verzekeraar in voorkomend geval. 
VII. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk 
binnen zes maanden nadat opdrachtgever de schade heeft 
ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij InnoVein 
te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op 
schadevergoeding vervalt. 
 
Artikel 10 Rechtskeuze 
I. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en 
InnoVein is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  
II. Alle geschillen voortvloeiende uit enige overeenkomst 
dan wel onderhavige voorwaarden zullen in eerste instantie 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank 
Gelderland, locatie Arnhem. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


