Algemene Voorwaarden Na Nu
Artikel 1 - Definities
Overeenkomst: iedere rechtsbetrekking waarop deze Algemene Voorwaarden in gevolge
artikel 2 van toepassing zijn.
Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die de Overeenkomst met Na Nu aangaat.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van een opdracht door
Na Nu en op alle offertes waarbij Na Nu aanbiedt opdrachten uit te voeren. De toepasselijkheid van algemene
voorwaarden en/of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan alleen plaats vinden indien schriftelijk
overeengekomen.
3. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig
blijken te zijn, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene
Voorwaarden en de Overeenkomst niet aan.
Partijen zullen de desbetreffende bepaling(en) vervangen door een of meer nieuwe bepalingen
waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).
Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst
Tenzij schriftelijk anders is aangegeven, zijn de offertes van Na Nu vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen
vanaf dagtekening van de offerte.
2. Een overeenkomst tot het uitvoeren van een opdracht komt tot stand:
a. indien de Opdrachtgever een offerte van Na Nu binnen de geldigheidsduur daarvan
schriftelijk heeft aanvaard, tenzij Na Nu zijn offerte tijdig herroept;
b. indien mondeling opdracht wordt verstrekt, op het moment dat de schriftelijke bevestiging
van de opdracht door Na Nu wordt verzonden.
3. Onder schriftelijk in de leden 1 en 2 worden ook digitale berichten als e-mail verstaan.
Artikel 4 - Levering
Na Nu houdt de overeengekomen termijnen voor het uitvoeren van de opdracht aan. Deze termijnen zijn echter
niet fataal. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Na Nu derhalve schriftelijk in
gebreke te stellen. Indien overschrijding van een termijn dreigt zal Na Nu de opdrachtgever hiervan zo spoedig
mogelijk op de hoogte stellen.
Artikel 5 - Betalingen
1. Partijen komen een betalingswijze en/of betalingsschema overeen.
2. Betalingen dienen te geschieden in Euro’s zonder enige aftrek of verrekening binnen 14 dagen
na de factuurdatum. Eventuele reclames tegen de factuur, die eveneens binnen genoemde
termijn dienen te worden ingediend, schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Indien de opdracht gever niet binnen de gestelde termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswegen in verzuim te zijn en heeft Na Nu zonder ingebrekestelling het recht hem over het hele
verschuldigde bedrag een rente berekend naar de maatstaf van de wettelijke rente, van de
vervaldag af in rekening te brengen. Bovendien heeft Na Nu het recht om op de
opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten te verhalen.
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4. Na Nu behoudt zich de eigendom voor van alle zaken die Na Nu in het kader van de opdracht
aan de opdrachtgever dient te leveren, zulks tot het moment waarop het in verband met de
opdracht door de Opdrachtgever aan Na Nu verschuldigde volledig is voldaan.
5. Na Nu heeft het recht naast of in plaats van de eigendomsoverdracht te verlangen dat de
Opdrachtgever voor zijn rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet
afgeven door een voor Na Nu aanvaardbare bankinstelling, ter zekerstelling van de nakoming
van de verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien.
Artikel 6 - Intrekking, onderbreking of vertraging van de opdracht
De Opdrachtgever zal Na Nu alle kosten en schaden vergoeden die rechtstreeks voortvloeien uit het intrekken of
onderbreken van een opdracht, indien en voor zover de oorzaak van de intrekking of onderbreking aan de
Opdrachtgever valt toe te rekenen.
2. Indien een onderbreking langer duurt dan zes maanden heeft Na Nu het recht de opdracht als
ingetrokken te beschouwen. Als begindatum van de onderbreking geldt de dagtekening van de
schriftelijke bevestiging van de Opdrachtgever waarin hij van de onderbreking melding maakt,
of, bij gebreke daarvan, de dagtekening van het schrijven waarin Na Nu de onderbreking
constateert.
3. Bij vertraging van het uitvoeren van de opdracht heeft Na Nu het recht extra kosten door te
berekenen, indien de vertraging niet aan Na Nu is toe te rekenen.
Artikel 7 - Opschorting en ontbinding
Onverminderd het bepaalde in andere artikelen wordt de Opdrachtgever indien hij niet, niet behoorlijk of niet
tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mag voortvloeien, alsmede in het geval
van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, liquidatie, beslaglegging op een aanmerkelijk vermogensbestanddeel of indien hij onder beheer, bewind of curatele wordt gesteld, geacht van rechtswege in verzuim te
zijn. Na Nu is in dat geval bevoegd, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving op te schorten of de overeenkomst
geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van Na Nu, zonder dat Na Nu tot enige schadevergoeding gehouden
is, doch onverminderd zijn recht op vergoeding van de schade die het gevolg is van de tekortkoming in de nakoming en de opschorting of ontbinding. In deze gevallen is elke vordering die Na Nu ten laste van de Opdrachtgever heeft dadelijk en ineens opeisbaar.
2. Het gestelde in lid 1 van dit artikel is niet van toepassing indien de tekortkoming in de
nakoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze opschorting of ontbinding met
haar gevolgen niet rechtvaardigt.
Artikel 8 - Geheimhouding/openbaarmaking
Na Nu houdt de gegevens die zij, al dan niet rechtstreeks, van of over de Opdrachtgever in het kader van de
Overeenkomst leert kennen en waarvan de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs door Na Nu onderkend behoort te worden, geheim.
2. Na Nu mag derden die bij de uitvoering van de opdracht betrokken worden, in kennis stellen
van gegevens waarvoor geheimhouding geldt. Na Nu verplicht door hem bij de uitvoering van
de overeenkomst ingeschakelde derden tot een zelfde geheimhouding als vermeld in lid 1.
3. Na Nu heeft een separate privacy verklaring waarin we toelichten hoe de privacy van
Opdrachtgever wordt beschermd.
4. De Opdrachtgever zal bedrijfsinformatie van Na Nu, waarvan de vertrouwelijkheid vast staat
dan wel redelijkerwijs door de Opdrachtgever onderkend behoort te worden, geheim houden.
4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Na Nu heeft de Opdrachtgever niet het
recht, de in het kader van de Overeenkomst door Na Nu uitgebrachte stukken, zoals rapporten,
adviezen en dergelijke openbaar te maken.

Artikel 9 - Gebruik resultaten
Onverminderd het bepaalde in lid 4 van artikel 8 heeft de Opdrachtgever een volledig en vrijrecht op het gebruik
van de resultaten van het uitvoeren van de opdracht, zoals door Na Nu aan de Opdrachtgever verstrekt.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en met inachtneming van het in andere artikelen
bepaalde, geldt het in lid 1 van dit artikel bepaalde met dien verstande dat Na Nu de
intellectuele en industriële eigendomsrechten van resultaten toekomt en dat Na Nu het recht
heeft de resultaten en de verkregen kennis, ervaring en dergelijke van het uitvoeren van de
opdracht voor zijn eigen bedrijfsvoering en voor derden te gebruiken of te doen gebruiken.
Artikel 10 - Aansprakelijkheid
Na Nu is tegenover de Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor door hem geleden schade indien de Opdrachtgever aantoont dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van een aan Na Nu verwijtbare tekortkoming in de
uitvoering van de opdracht.
2. Na Nu is tegen over de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor door hem geleden schade bij
toepassing van het resultaat van het uitvoeren van de opdracht, tenzij hij aantoont dat deze
schade een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Na Nu
3. Na Nu is voorts nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade en andere indirecte
schade.
4. Indien Na Nu overeenkomstig het bepaalde in lid1 van dit artikel aansprakelijk is, dan is deze
beperkt tot maximaal de hoogte van het aan Na Nu voor de desbetreffende opdracht
verschuldigde bedrag, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de
laatste zes maanden voor de desbetreffende opdracht verschuldigde bedrag.
5. Elke aansprakelijkheid van Na Nu vervalt na verloop van twee jaren, te rekenen vanaf de dag
tekening van de eindfactuur dan wel bij een voor verdeling vatbare opdracht te rekenen vanaf
de dagtekening van de factuur voor het gedeelte van de opdracht waarop de schade
betrekking heeft.
6. Ten behoeve van personeel van Na Nu en bij het uitvoeren van de opdracht ingeschakelde
derden waarvoor Na Nu aansprakelijk is en hun personeel worden eveneens bedongen alle
bepalingen betreffende uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Na Nu.
Artikel 11 - Overmacht
Onverminderd het bepaalde in andere artikelen is Na Nu nimmer aansprakelijk indien zij niet of niet tijdig aan haar
verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen ten gevolge van overmacht; als zodanig worden beschouwd
alle omstandigheden die een normale uitvoering van de opdracht verhinderen, zoals oorlogsomstandigheden,
brand en andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen in welke vorm dan ook, stakingen, overheidsmaatregelen en
dergelijke.
2. Indien derden van wie Na Nu voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, hun
verplichtingen jegens Na Nu niet of niet tijdig nakomen op grond van omstandigheden die
volgens het eerste lid van dit artikel overmacht voor Na Nu zouden hebben opgeleverd, levert
dit niet of niet tijdig nakomen door die derden ook voor Na Nu zelf overmacht jegens de
Opdrachtgever op.
Artikel 12 - Uitvoering door derden
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen mag Na Nu de uitvoering van de opdracht, geheel of gedeeltelijk aan
derden uitbesteden dan wel door personeel dat in dienst is van een af meer derden laten uitvoeren, zonder dat dit
overigens afbreuk doet aan de rechten en verplichtingen die voor Na Nu uit de Overeenkomst voortvloeien.

Artikel 13 - Overdracht
Partijen mogen de rechten en verplichtingen die voor hen uit de Overeenkomst voortvloeien noch geheel, noch
gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander.
Artikel 14 - Wijziging van de Overeenkomst
Wijzigingen van de Overeenkomst zijn slechts bindend indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
Artikel 15 - Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin noch de Overeenkomst noch deze Algemene Voorwaarden voorzien, zullen partijen nader
overleggen.
Artikel 16 - Toepasselijk recht en geschillen
Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend
Nederlands recht van
toepassing.
2. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts daar een der partijen als zodanig worden
beschouwd) die naar aanleiding van de Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende
overeenkomsten mochten ontstaan, zullen, tenzij de wet dwingend anders bepaalt, worden
beslecht door de uit hoofde van het geschil bevoegde rechter.

