
Algemene Voorwaarden Hengeveld BV

1. New Decade Consultancy (NDC) is een handelsnaam van Hengeveld BV, een naar Belgisch 
recht opgerichte burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid (geregistreerd in de Kruispuntbank onder nummer 0840.578.640), die zich ten 
doel stelt Consultancy in brede zin te beoefenen.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan NDC. Alle opdrachten 
worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan NDC en niet aan een aan NDC verbonden persoon.

3. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van New 
Decade Consultancy, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor NDC werkzaam 
zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door NDC van enige opdracht zijn 
ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten NDC aansprakelijk zou 
kunnen zijn.

4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door NDC. Dat geldt ook indien het 
de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt 
uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een 
regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de 
gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Het staat NDC vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door haar aan te 
wijzen personen te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden. NDC zal bij 
de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij 
de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer 
in acht nemen.

6. NDC garandeert dat zij alle informatie die zij van de cliënt ontvangt, strikt vertrouwelijk zal 
behandelen. Anderzijds zal de cliënt geschreven materiaal en presentaties niet delen met derden 
tenzij NDC daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De cliënt mag de conclusies van NDC wel 
delen met derden.

7. Het is NDC uitdrukkelijk toegestaan gegevens van en over de cliënt in de Cloud op te slaan. 
NDC zal gebruik maken van een behoorlijke Cloud ‘storage provider’. NDC sluit aansprakelijkheid 
voor elke schade als gevolg van het ‘lekken’ of gestolen worden van gegevens uit de Cloud uit.

8. Behalve in het geval schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium van NDC 
worden berekend op basis van bestede tijd vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven. 
Daarnaast zullen de gebruikelijke ‘out of pocket expenses’ in rekening worden gebracht. Alles te 
vermeerderen met BTW.

9. Er wordt gedeclareerd op maandbasis voor het verrichte werk. De betalingstermijn beloopt 30 
dagen. Wanneer geen volledige betaling heeft plaatsgevonden binnen die periode, heeft NDC 
zonder nadere ingebrekestelling het recht haar werkzaamheden op te schorten. NDC behoudt 
zich het recht voor een voorschot op het haar toekomende honorarium en te maken kosten te 
vragen.

10. NDC adviseert haar opdrachtgevers en geeft door middel van die adviezen richting. Het is de 
cliënt/opdrachtnemer die te allen tijde zelf de strategisch beslissingen neemt. Indien echter de 
uitvoering van een opdracht door NDC leidt tot aansprakelijkheid, is die aansprakelijkheid steeds 
beperkt zijn tot eenmaal het door NDC in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in 
rekening gebrachte bedrag. NDC is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van 
derden zoals bedoeld in paragraaf 3 hiervoor namens de
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opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van NDC voor een tekortkoming van een 
derde is beperkt tot overeenkomstig de hiervoor overeengekomen beperking van NDC.

11. Vorderingen op NDC die niet binnen één (1) jaar na ontdekking door de cliënt aanhangig zijn 
gemaakt bij de bevoegde rechter, vervallen.




12. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn of door een 
onherroepelijke uitspraak van de rechter buiten werking zou worden gesteld, blijven de overige 
bepalingen van kracht. Partijen verplichten zich over en weer voor het geval van vernietiging of 
buitenwerkingstelling als hiervoor bedoeld om in onderhandeling te treden teneinde binnen de 
geest van de oorspronkelijke bepalingen tot een wel rechtsgeldige bepaling te komen.

13. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst 
door Nederlands recht. Geschillen zullen naar Nederlands recht worden beslecht door de 
Rechtbank te Den Haag. Indien NDC als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd 
het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende 
buitenlandse rechter.


