
 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 27 maart 2019 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door 
Haarlemvalley B.V. (kvk 65038223) en Haarlemvalley MarCom & Events B.V. (kvk 70501645) beide 
handelend onder de naam Innovate Today, te Haarlem. Met welke onderneming de betreffende 
overeenkomst wordt afgesloten kan worden opgemaakt uit de omstandigheden van het geval, maar 
telkens in elk geval uit de door de Opdrachtgever ontvangen offerte of factuur.  

 

Artikel 1: Algemeen 

1. Innovate Today biedt innovatieve oplossingen op vraagstukken van zowel private als publieke 
ondernemingen en instellingen (hierna te noemen “Opdrachtgever”) in het breedste zin van het 
woord.  

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Innovate 
Today en Opdrachtgever, voor zover partijen van deze voorwaarden niet schriftelijk uitdrukkelijk 
zijn afgeweken.   

3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten waarvoor Innovate Today 
voor de uitvoering daarvan (geheel of gedeeltelijk) derden zal betrekken. 

4. Partijen komen overeen dat voor zover Opdrachtgever zelf gebruik maakt van algemene 
voorwaarden, de onderhavige Algemene Voorwaarden van Innovate Today zullen prevaleren, 
voor zover partijen niet schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.  

5. In het geval enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn 
dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, blijven de overige 
bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Innovate Today zal het 
ongeldige beding in overleg met Opdrachtgever vervangen door een beding dat wel geldig is en 
waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene 
Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige beding.  

6. Innovate Today behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. In de 
Algemene Voorwaarden zal worden aangegeven wanneer de Voorwaarden voor het laatst zijn 
gewijzigd. Bij wijziging gedurende een opdracht zal Innovate Today de Opdrachtgever in 
kennisstellen van de wijzigingen.  

 

Artikel 2: Offertes en prijzen 

1. Door Innovate Today uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en vervallen in het geval deze niet 
binnen een termijn van dertig (30) dagen zijn aanvaard, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. 

2. Van aanvaarding is sprake in het geval de offerte voor akkoord is ondertekend, of anderszins 
schriftelijk en/of digitaal is aanvaard, dan wel in het geval Opdrachtgever aantoonbaar bekend is 
met de aanvang van de werkzaamheden en zich daartegen niet heeft verzet. Op dat moment 
komt er een overeenkomst van opdracht tot stand tussen partijen.  

3. Innovate Today zal de door Opdrachtgever gegeven opdracht uitvoeren met naleving van de in 
de offerte genoemde prijzen en/of kosten, waarbij een overschrijding van ten hoogste tien 
procent (10 %) door Opdrachtgever als risico wordt aanvaard. Innovate Today zal deze 



 
overschrijding zo spoedig als mogelijk aan Opdrachtgever kenbaar maken, zodra dit kan worden 
voorzien.   

4. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, exclusief eventuele verzend- en/of transportkosten en 
overige kosten van derden die in het kader van de uitvoering van de opdracht dienen te worden 
gemaakt, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld. 

5. Voor de uitvoering van de overeenkomst zal Opdrachtgever kosteloos medewerkers uit de eigen 
organisatie die bij de uitvoering betrokken zullen zijn aan Innovate Today beschikbaar stellen 
evenals, op verzoek, een eigen werkruimte met telefoon en internetaansluiting binnen de 
organisatie. 

6. Innovate Today heeft het recht om bij of na het sluiten van de overeenkomst, alvorens (verder) 
te presteren, van Opdrachtgever zekerheid of betaling van een voorschot te verlangen.  

7. In het geval in de offerte genoemde prijzen en/of kosten worden overschreden als gevolg van 
kosten van derden dan blijven deze kosten buiten beschouwing bij bepaling van de mate van 
overschrijding zoals genoemd onder 3. 

8. Innovate Today is gerechtigd eventuele prijswijzigingen die plaatshebben nadat de offerte is 
uitgebracht desondanks bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Innovate Today zal de 
opdrachtgever bij het ontstaan van dergelijke wijzigingen ten spoedigste berichten.  

 

Artikel 3: Contractduur en termijnen 

1. De overeenkomst van opdracht tussen Innovate Today en Opdrachtgever wordt aangegaan voor 
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen 
schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen. 

2. Voor zover Innovate Today in een offerte of nadien een of meerdere termijnen heeft genoemd 
waarbinnen bepaalde werkzaamheden of (op)leveringen zullen worden verricht, dan gelden deze 
termijnen als richttermijnen en is overschrijding daarvan niet fataal, tenzij schriftelijk 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

3. Het startmoment van door Innovate Today genoemde termijnen wordt opgeschort tot het 
moment dat Opdrachtgever op diens eigen kosten de benodigde gegevens die zij aan Innovate 
Today dient aan te leveren daadwerkelijk heeft verstrekt. De uit de vertraging in de uitvoering 
van de opdracht voortvloeiende extra tijd en kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Innovate 
Today ter beschikking gestelde gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig 
zijn. Innovate Today is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Innovate 
Today is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige en/of 
onbetrouwbare gegevens.  

5. Innovate Today kan de overeenkomst te allen tijde opschorten dan wel opzeggen of ontbinden in 
de volgende gevallen:  

- indien Opdrachtgever zich niet als goed Opdrachtgever gedraagt; 

- in het geval Opdrachtgever Innovate onvoldoende in staat stelt de Opdracht op juiste wijze 
en naar eigen inzicht uit te voeren; 

- in het geval opdrachtgever zich niet aan haar betalingsverplichting of overige 
verplichtingen houdt; 

- indien aan Innovate Today omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven 
te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zou voldoen; en/of 



 
- Opdrachtgever in liquiditeitsproblemen komt te verkeren.  

6. In het geval Innovate Today de overeenkomst om een of meerdere van de in het vorige lid 
genoemde redenen opschort, opzegt of ontbindt, is Opdrachtgever gehouden de 
overeengekomen vergoeding geheel aan Innovate Today te voldoen, dan wel de door Innovate 
Today geleden en/of te lijden schade te vergoeden. Deze bedragen zijn in dat geval onmiddellijk 
opeisbaar. Eventuele al dan niet expliciet in licentie verleende intellectuele eigendomsrechten 
vervallen met ingang van opschorting, opzegging en/of ontbinding. 

7. Opdrachtgever kan de opdracht geheel of gedeeltelijk wijzigen aanpassen of tussentijds 
beëindigen. Een  wijziging of aanpassing dient schriftelijk aan Innovate Today kenbaar te worden 
gemaakt en zal gepaard gaan met een wijziging van de vergoeding voor Innovate Today die 
partijen overeen zijn gekomen, tenzij Innovate Today dergelijke gevolgen schriftelijk uitdrukkelijk 
heeft uitgesloten. Wijziging of aanpassing kan tot gevolg hebben dat de overeengekomen 
(op)levertermijnen niet kunnen worden gehaald. Innovate Today zal in dat geval binnen een 
redelijke termijn na wijziging of aanpassing (op)leveren. Bij een tussentijdse beëindiging gelden 
voor Opdrachtgever dezelfde voorwaarden als genoemd onder 3.7. Opdrachtgever dient in dat 
geval een opzegtermijn van ten minste vijf werkdagen in acht te nemen.  

8. Indien de uitvoering van een verstrekte opdracht afhankelijk is van de beschikbaarheid van een 
van de medewerkers van Innovate Today en deze persoon niet in staat is de overeengekomen 
werkzaamheden te verrichten, dan geldt dit als tijdelijke overmacht van Innovate Today. De 
overeenkomst blijft in stand en de verplichtingen van Innovate Today die direct verband houden 
met de verrichtingen van bedoelde persoon worden -voor zover mogelijk - tijdelijk overgenomen 
door een collega. Indien dit niet mogelijk is, worden die werkzaamheden tijdelijk opgeschort. 
Innovate Today aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade die uit deze opschorting 
(tijdelijke overmacht situatie) voortvloeit. 

 

Artikel 4: Betalingen  

1. De betalingstermijn van een factuur bedraagt veertien (14) dagen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk 
anders is overeengekomen. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum, zonder 
dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is 
het openstaande bedrag direct opeisbaar.  

2. Partijen sluiten de mogelijkheid van opschorting, verrekening of anderszins vermindering van 
betaling door Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook geheel uit. 

3. In het geval van verzuim is Innovate Today gerechtigd eventueel te maken kosten door derden 
op voorhand en bij wijze van voorschot aan Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in rekening te 
brengen.  

4. Het staat Innovate Today vrij alle vorderingen die verbandhouden met achterstallige betalingen 
over te dragen aan derden of te verpanden. Innovate Today zal hiervan op de hoogte stellen 
indien dit aan de orde is. 

5. Indien de opdracht aan Innovate Today door meer dan één Opdrachtgever is gegeven, is elke 
opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen uit de 
met Innovate Today gesloten overeenkomst. 

6. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken telkens ter afdoening van, in de eerste plaats, 
alle verschuldigde rente en kosten en, in de tweede plaats, van opeisbare facturen die het langst 
open staan, dit geldt tevens indien er door Opdrachtgever een andere betalingskenmerk staat 
vermeld. 
 
 



 
Artikel 5: Intellectuele eigendom 

1. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt in elk geval verstaan alle rechten van intellectuele 
eigendom en daarmee verwante rechten, zoals onder andere het auteursrecht, merkrecht, 
octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, portretrecht, beeldrecht en databankrecht. 

2. Alle intellectuele eigendomsrechten en overige gebruiksrechten op hetgeen Innovate Today in 
opdracht van opdrachtgever vervaardigd c.q. tot stand brengt blijven te allen tijde bij Innovate 
Today berusten, tenzij tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
Innovate Today verleent na ontvangst van de verschuldigde betalingen zoals omschreven in 
artikel 4 een gebruiksrecht aan opdrachtgever, en wel uitsluitend ten behoeve van het doel 
waartoe de opdracht is verstrekt, een en ander zoals nader omschreven in de door 
opdrachtgever aanvaarde offerte van Innovate Today. 

3. Alle door Innovate Today in het kader van de overeenkomst uitgebrachte adviezen, verstrekte 
stukken en informatie en dergelijke blijven eigendom van Innovate Today. Zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Innovate Today is Opdrachtgever niet gerechtigd tot 
openbaarmaking of ter kennisbrenging daarvan aan derden,  

4. De door Innovate Today in opdracht gerealiseerde producties, uitingen, slogans en overige 
werken mogen niet door Opdrachtgever of derden worden aangepast, verveelvoudigd, verkocht 
of voor andere doeleinden worden gebruikt dan in de aanvaarde offerte is aangegeven, tenzij 
hiervoor door Innovate Today schriftelijk uitdrukkelijk toestemming is verleend. Innovate Today 
is gerechtigd aan haar toestemming financiële gevolgen of overige voorwaarden te stellen. 

5. De bronbestanden of codes van de door Innovate Today geleverde producties blijven eveneens 
(intellectueel) eigendom van Innovate Today, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders 
overeengekomen. 

6. Innovate Today zal zorgvuldig omgaan met betrekking tot zaken die haar door of vanwege 
Opdrachtgever zijn toevertrouwd, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband 
daarmee zoals bijvoorbeeld voor het verloren gaan, beschadiging, vernietiging of vermissing van 
goederen die haar door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd. De opdrachtgever 
wordt geacht de in dit artikel bedoelde goederen voor eigen rekening en risico afdoende te 
hebben verzekerd. 

7. Opdrachtgever vrijwaart Innovate Today voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten 
van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de 
uitvoering van de opdracht worden gebruikt. 

8. Innovate Today behoudt zich het recht voor de door de samenwerking met Opdrachtgever 
ontstane kennis en kunde ook voor andere opdrachten en/of doeleinden te gebruiken. 

9. Innovate Today heeft het recht maar uitdrukkelijk niet de plicht om de uit de opdracht 
voortgekomen werken voor marketingdoeleinden openbaar te maken en te vermenigvuldigen, 
bijvoorbeeld door opname in haar portfolio, zulks desgewenst onder vermelding van de naam 
van Opdrachtgever. 

 

Artikel 6: Geheimhouding 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader 
van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als 
vertrouwelijk als dit door de partij die de informatie verschaft is medegedeeld, of als dit voortvloeit 
uit de aard van de informatie. 

 

Artikel 7: Garanties/gebreken 



 
1. Innovate Today zal zich bij elke verstrekte opdracht ten volle inspannen om de aan haar 

versterkte opdracht met de grootst mogelijke zorg, aandacht en overeenkomstig de eisen van 
goed vakmanschap te vervullen en een resultaat tot stand te brengen dat overeenstemt met 
deze opdracht en hetgeen in dat kader in alle redelijkheid mag worden verwacht. 

2. Innovate Today zal er naar streven Opdrachtgever tijdig kennis te laten nemen met een op te 
leveren (deel)productie, teneinde eventueel aanpassingen voor te stellen. Artikel 2 lid 2 is hierbij 
van overeenkomstige toepassing. 

3. Opdrachtgever dient, in het geval aan het opgeleverde werk gebreken kleven, of het opgeleverde 
werk naar de mening van Opdrachtgever anderszins niet voldoet aan de opdracht, binnen 
redelijke termijn, maar in elk geval binnen veertien (14) dagen na ontdekking van het gebrek een 
schriftelijke klacht in te dienen bij Innovate Today, bij gebreke waarvan het klaagrecht komt te 
vervallen. Opdrachtgever kan in het geval van het vervallen van het klaagrecht geen aanspraak 
maken op het corrigeren van het gebrek. Het indienen van een klacht schort of heft een 
betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 

4. Indien een klacht over verrichte werkzaamheden gegrond is zal Innovate Today de 
dienstverlening alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor 
Opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient tijdig door Opdrachtgever kenbaar te 
worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet 
meer mogelijk of zinvol is, zal Innovate Today slechts aansprakelijk worden gesteld binnen de 
grenzen van artikel 8. 
 

Artikel 8: Aansprakelijkheid, exoneraties en vrijwaring 

1. Innovate Today spant zich er voor in dat de door haar geleverde werken en producties voldoen 
aan alle daaraan in en buiten rechte te stellen eisen. Zij draagt er zorg voor dat Opdrachtgever 
het geleverde werk of dienst op de overeengekomen en beoogde wijze kan gebruiken, zonder 
dat derden het gebruik geheel of gedeeltelijk kunnen beperken of tegengaan. 

2. Innovate Today aanvaardt evenwel geen aansprakelijkheid in het geval derden het gebruik van 
het werk of de dienst bestrijden, tenzij deze derden met recht het gebruik bestrijden en Innovate 
verwijtbaar en in strijd met haar zorgplicht heeft gehandeld. Van verwijtbaarheid is in elk geval 
geen sprake in het geval derden zich verzetten tegen materiaal dat mede of in zijn geheel op 
basis van door Opdrachtgever verstrekte informatie tot stand is gekomen, dan wel een werk of 
dienst door Opdrachtgever is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze door Innovate 
Today is vervaardigd. 

3. Opdrachtgever vrijwaart Innovate Today uitdrukkelijk voor aanspraken van derden die in 
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, dan wel stellen schade te lijden, 
tenzij dit het gevolg is van verwijtbaar handelen van Innovate Today. Opdrachtgever is 
aansprakelijk voor alle kosten die Innovate Today in en buiten rechte zal moeten maken teneinde 
zich tegen dergelijke aanspraken te verweren.De aansprakelijkheid van Innovate Today voor 
schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds 
beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval 
aanspraak geeft, met een maximum van €1.000.000,=, vermeerderd met het bedrag van het 
eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen 
uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid 
beperkt tot het bedrag van het eigen risico van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of 
indien de declaratie hoger is, tot het bedrag van de declaratie. 

4. Bij het inschakelen van derden zal het Innovate Today steeds de nodige zorgvuldigheid in acht 
nemen. Het Innovate Today is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet 
aansprakelijk. 



 
5. Gevolgschade en/of andere indirecte schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van 

gebreken in de door Innovate Today geleverde dienst of goederen wordt geheel uitgesloten. 
6. De aansprakelijkheidsbeperking onder 3 geldt tevens voor het geval Innovate Today 

aansprakelijk is voor fouten van de door Innovate Today ingeschakelde derden voor zover het 
gestelde onder 4 geen stand kan houden of voor het niet deugdelijk functioneren van door 
Innovate Today bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, 
gegevensbestanden, registers of andere zaken. 

7. Elk vorderingsrecht van Opdrachtgever jegens Innovate Today tot vergoeding van schade vervalt 
na verloop van één jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs had behoren te zijn ontdekt. 

8. De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel gelden tevens voor het geval Innovate Today 
aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk 
functioneren van door Innovate Today bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte 
apparatuur, software of andere zaken. 

 

Artikel 9: Privacy 

1. Innovate Today gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die bij de uitvoering van de 
overeenkomst worden verzameld. Op de verzameling, omgang en verwerking van 
persoonsgegevens is de Privacy Statement van Innovate Today toepassing.   
 

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op alle geschillen die ontstaan bij het aangaan, uitvoeren of na afronding van een opdracht met 
Innovate Today en/of daarmee verbandhouden is het Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen zoals genoemd onder artikel 8 lid 1 worden voorgelegd aan de bevoegde rechter 
te Haarlem, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.  

3. Innovate Today blijft echter telkens bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of 
het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter 

 


