
Jongman Advies Buro warunki i zasady 

 

  

Definicje 

1. Jongman Advies Buro: jongman Adviesburo, z siedzibą  w Didam pod  Nr COC. 09187836. 

2. Klient: osoba , z którą jongman Advies Buro zawarł   umowę . 

3. Strony: Jongman doradztwo Buro i klienta razem. 

4. Konsument:  Klient , który jest również osobą fizyczną i pełni funkcję osoby  prywatnej . 

 Stosowalność warunków  

1. Niniejsze warunki   mają zastosowanie do wszystkich ofert, ofert, działań, zamówień, umów i dostaw    

usług lub produktów przez lub w imieniu  jongman Advies Buro.   

2. Strony mogą  odstąpić od tych warunków tylko wtedy, gdy  wyraźnie uzgodniły  i pisemnie .   

3. Strony wyraźnie  wykluczą  możliwość stosowania  dodatkowych i/lub odmiania ogólnych warunków  

klienta lub osób trzecich . 

  

Ceny 

1. Wszystkie ceny, które jongman Advies Buro zatrudnia  , są w euro, zawierają  VAT i wykluczą 

wszelkie inne koszty , takie jak koszty administracyjne,  opłaty i koszty podróży, wysyłkilub 

TRkolejowy, chyba że wyraźnie inaczej określone lub w inny sposób uzgodnione. 

2. Wszystkie ceny na tym jongman Advies Buro stosuje się do  swoich produktów lub usług, na swojej 

stronie internetowej lub które   są ujawniane w inny sposób , jongman Advies Buro  może w każdej 

chwili konfiguracjiWi. 

3. Cena odnosząca  się do  usługi jest określana przez jongmana Advies Buro  na podstawie  

rzeczywistych  godzinspędzonych. 

4. Cena jest obliczana na podstawie  zwykłych stawek godzinowych jongman Advies Buro, za  okres , w   

którym    wykonuje   pracę , chyba że uzgodniono  stawkę godzinową  .  

5.                           Jeżeli strony uzgodniły całkowitą kwotę za usługę zapewniany przez jongman Advies 

Buro, jest to zawsze cena docelowa, chyba że strony wyraźnie i konsekwentnie mają stałą cenę, z 

czego   Nie  mogą być odtworzone   , zostały uzgodnione. 

6. Jongman Advies Buro ma prawo   odstąpićod ceny  docelowej do 10% . 

7. Jeśli  Cena docelowa jest   wyższa o ponad 10% , jongman Advies Buro powinien poinformować   

klienta w odpowiednim czasie, dlaczego  wyższa Cena jest uzasadniona . 

8. Jeśli  Cena docelowa przekroczy 10%     ,  Klient ma  prawo do wygaśnięcia części  umowy          , 

która zostaje zwiększona o 10% powyżej ceny docelowej     . 

9. Jongman Advies Buro ma  prawo do  dostosowania   cen rocznie . 

10.            Przed jego wejściem, jongman Advies Buro przekaże Klientowi korekty cen.  

11. Konsument ma  prawo do żądania zawarcia umowy z jongman Advies Buro   , jeśli  nie zgadza  się z 

podwyżką ceny. 

  

Płatności i warunki płatności 

1.  Klient musi                         zapłacić koszty do jongman Advies Buro w ciągu 7 dni od daty 

wystawienia faktury, chyba że strony zawarły inne umowy na ten lub faktura wskazuje inny okres 

językowy    . 

2. Terminy płatności są uważane za   okresyśmiertelne.  Oznacza to, że Jeśli  Klient    nie    spełnił 

uzgodnionej kwoty najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności , jest on  prawnie w niedomyślnym 

en  ,  bez  jongman Advies Buro konieczności  wysłania  przypomnienia do klienta c. Q. Domyślnie     

. 



3. Jongman Advies Buro zastrzega sobie   prawo  do     dostarczenia przedmiotu dostawy do 

natychmiastowej zapłaty   lub domagania się propozycji bezpieczeństwa dla  łącznej kwoty  usług lub  

Produktówfirmy. 

  

Gevolgen niet tijdig betalen 

1. Jeśli  Klient nie zapłaci w  uzgodnionym terminie, jongman Advies Buro jest uprawniony    do  naliczy 

stopę procentową w wysokości 1% miesięcznie od  dAG, że  Klient jest w  zwłokę  ,   liczy  się część 

miesiąca przez  cały miesiąc . 

2. Ponadto  , gdy Klient jest w zwłokę , on zawdzięcza pozasądowych kosztów zbierania i wszelkich 

odszkodowań do jongman Advies Buro. 

3. Koszty poboru są obliczane na podstawie  opłaty za decyzję o pozasądowych kosztach poboru. 

4. Jeśli  Klient nie  zapłaci  na czas, jongman Advies Buro może zawiesić swoje obowiązki , dopóki  

Klient  nie spełni  swoich zobowiązań płatniczych . 

5. W przypadku  likwidacji, upadłości, zajęcia lub zawieszenia  płatności              ze strony klienta, 

roszczenia jongman Advies Buro na klienta są natychmiast płatne.  

6. Jeśli  Klient odmawia współpracy w    realizacji                 umowy przez jongman Advies Buro, jest on 

nadal zobowiązany do zapłaty uzgodnionej ceny jongman Advies Buro.   

  

Opschortingsrecht 

  

O ile Klient nie jest konsumentem ,  Klient   zrzeka   się prawa do zawieszenia wypełnienia   

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy  .   

  

  

Wyczyszczenie 

  

O ile Klient nie   jest konsumentem ,  Klient zmienia  swoje prawo do  naliczać  dług wobec jongman 

Advies Buro   z roszczeniem w jongman Advies Buro.   

  

  

Ubezpieczenia 

1. Klient zobowiązuje się do   ubezpieczenia następujących spraw w odpowiedni sposób oraz do 

utrzymania ich w ubezpieczeniu  , między innymi z ogniem, wybuchemi uszkodzeniem wody , a także 

kradzieżą: 

o niezbędne  do  wdrożenia   umowy podstawowej  dotyczącej dostaw   towarów i 

o Firma Jongman Advies Buro, którzy są obecni na  kliencie 

o Przedmioty   dostarczone pod zastrzeżoną nazwą 

2. Na pierwszy wniosek jongman Advies Buro , Klient udziela polityki tych ubezpieczeń do wglądu. 

  

Gwarancji 

  

 Gdy strony zawarły    umowę o  charakterze usługowym ,  zawiera on jedynie obowiązki nakładu  dla 

jongmana Advies Buro  , bez zobowiązańwynikających z umowy. 

  

  

Realizacja  umowy 



1.  Jongman Advies Buro realizuje  umowę  z najlepszą  wiedzą i umiejętnością oraz zgodnie z  

wymaganiami  dobrego rzemiosła . 

2. Jongman Advies Buro ma  prawo do uzgodnionej usługi świadczone (częściowo) przeprowadzane   

przez osoby trzecie. 

3. Wykonanie  umowy  odbywa się  w uzgodnionym    wspólnie i po pisemnym uzgodnieniu i wypłaty   

ewentualnego  zaliczki przez klienta. 

4. Obowiązkiem  klienta jest , że jongman Advies Buro może rozpocząć   realizację  umowyw sposób 

terminowy . 

5. Jeśli  Klient  nie upewnie                        się, że firma jongman Advies Buro może rozpocząć realizację 

umowy w sposób terminowy, wynikające z tego dodatkowe koszty i/lub dodatkowe godziny dla   

uwagę  klienta.   

  

 Informacje dla klientów 

1.  Klient                     udostępnia jongman wszelkie informacje, dane i dokumenty istotne dla 

prawidłowego wykonania umowy w sposób terminowy i w żądanej formie.            Doradztwo Buro.   

2.  Klient jest                         odpowiedzialny za poprawność, kompletność i wiarygodność informacji, 

danych i dokumentów udostępnionych, nawet jeśli pochodzą one od osób trzecich,   W zakresie, w 

jakim charakter  umowy nie powstaje w  inny sposób . 

3. Jeśli i w zakresie ,  w jakim  Klient  tego  zażąda, jongman Advies Buro zwraca dokumentypodnoszące 

stawkę. 

4. Nie udostępnia klientowi  , nie terminowo lub  nieprawidłowo , informacji, danych lub dokumentów 

wymaganych      przez  opinię jongmana , a realizacja umowy jest opóźniona , Następnie Przyjdź  

okienko DAA wynikające dodatkowe koszty i dodatkowe godziny  w imieniu  klienta. 

  

Czas obowiązywania umowy 

1. Umowa między jongman Advies Buro a klientem jest zawarta na  okres 1 roku, chyba  że charakter  

umowy  nie ma innego znaczenia dla telewizji   lub stron wyraźnie i pisemnie w inny sposób   

uzgodnione. 

2. Jeżeli  Umowa została zawarta na  czas  określony ,  zostaje  ona w sposób dorozumiany 

przekształcona  na umowę na czas nieokreślony  po  upływie  okresu  , chyba że 1 z partys   Umowy  , 

z zastrzeżeniem    okresu wypowiedzenia 2 miesięcy(EN), c. Q.  konsument   rozwiązuje umowę          

,  z zastrzeżeniem okresu wypowiedzenia w ciągu 1 miesiąca,  Umowa wygasa z mocy prawa. 

3. Jeżeli strony  uzgodniły   termin w okresie  obowiązywania   umowy o  ukończenie  niektórych  godzin  

pracy, to nigdy nie jest to  terminkrytyczny.             Na piśmie  tego terminu, klient musi domyślnie 

jongman Advies Buro.    

  

Własność intelektualnam 

1. Jongman Advies Buro zachowuje wszystkie prawa własności intelektualnej  (w tym prawa autorskie, 

prawo patentowe, prawo znaków towarowych, prawo ciągnieniai projektowania  itp.) na wszystkich 

projektach, rysunkach, pismach, nośnikach z  Dane lub inne informacje, notowania, obrazy, szkice, 

modele, modeleitp., chyba że strony  uzgodniły  inaczej na piśmie . 

2. Klient  nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody jongman Advies Buro (Let)     , wyświetlać i/lub   

udostępniać  stronom trzecim wyżej wymienione prawa własności intelektualnej  lub  w inny sposób 

Użyjgo. 

  

Tajemnicy 



1. Klient zachowuje tajne  wszelkie informacje  on (w jakiejkolwiek formie ) z jongman Advies Buro 

odbiera .    

2.                                To samo dotyczy wszystkich innych informacji dotyczących jongman Advies Buro, 

które wie lub może racjonalnie podejrzewać, jest tajne lub poufne, lub które może oczekiwać, że  

rozpowszechnienie   jongmana Advies Buro  może spowodowaćszkodę. 

3. Klient podejmuje wszelkie  kroki w celu           zapewnienia, że przechowuje on również informacje, o 

których mowa w ustępach 1 i 2 poufne.  

4. Obowiązek zachowania poufności ustanowiony w niniejszym artykule  nie ma zastosowania do 

informacji: 

o Który był już publicznie  , zanim  Klient dowiedział się o tych informacjach lub później  stał 

się publiczny   , nie   będąc wynikiem  naruszenia  obowiązku zachowania poufności klienta 

o   Który jest  upublicznione przez klienta na  podstawie ustawowego obowiązku 

5.                     Obowiązek zachowania poufności ustanowiony w niniejszym artykule stosuje się na czas 

obowiązywania umowy i przez okres 3 lat po jego wygaśnięciu.      

 

Boetebeding 

1. Jeśli  Klient narusza artykuł  niniejszych ogólnych  warunków dotyczących tajemnicy lub własności 

intelektualnej             , traci na korzyść jongman advi es Buro natychmiast zapłaty grzywny €   

 5.0001.000 za jakiekolwiek naruszenie i dodatkowo , Kwota 5% wyżej wymienionej kwoty za każdy 

dzień , że  to naruszenie utrzymujesię. 

2. Nie jest konieczne uprzednie pisemne   lub sądowe postępowanie  w celu  przebaczy  tej grzywny . Nie 

ma też       potrzeby wszelkiego rodzaju uszkodzeń.    

3. Forting  grzywny                         , o której mowa w akapicie pierwszym niniejszego artykułu, nie 

narusza innych praw jongman Advies Buro, w tym jego re CHT do żądania odszkodowania oprócz 

kary  . 

  

Ochrony 

  

Klient zwalnia jongmana Advies Buro z wszelkich roszczeń osób trzecich  związanych  z produktami 

i/lub usługami dostarczonymi przez jongman Advies Buro  . 

  

  

Skarg 

1. Klient musi zbadać   produkt lub          usługę dostarczanymi przez jongman Advies Buro tak szybko, 

jak to możliwe w przypadku jakichkolwiek braków.  

2. Jeżeli  dostarczony produkt lub  Usługa nie odpowiadają          racjonalnym oczekiwanym przez klienta 

porozumieniu   ,  Klient poinformuje jongmana Advies Buro jak najszybciej , ale w  każde zdarzenie w 

ciągu 1   miesiąca   od wykrycia  braków .    

3.                    Konsumenci powinni poinformować jongmana Advies Buro najpóźniej w ciągu 2 miesięcy 

po tym, jak doszło do niedociągnięć.   

4.  Klient podaje                  szczegółowy opis deficytu, tak, że jongman Advies Buro jest w stanie 

odpowiednio reagować na to.   

5. Klient musi             wykazać, że kla CHT odnosi  się do porozumienia między stronami.  

6.  W każdym razie    , jeśli skarga dotyczy                  bieżących prac, nie może to prowadzić do tego, że 

jongman Advies Buro jest przetrzymywany w celu wykonywania innych czynności niż  zostały 

uzgodnione. 

  

Zauważyć 



1. Klient musi    powiadomić   jongmana Advies Buro na piśmie.   

2. Klient ponosi odpowiedzialność za to , że zawiadomienie  o domyślnym użytkowniku jongman Advies 

Buro jest faktycznie  (terminowe) osiągnięte. 

  

Główna odpowiedzialność  klienta 

  

Jeśli jongman Advies Buro wchodzi w  porozumienie z kilkoma klientami, każdy z nich jest solidarnie 

odpowiedzialny za  pełne kwoty , które są   należne  jongman Advies Buro na podstawie tej umowy . .  

 

  

Odpowiedzialność Jongman Advies Buro 

1. Jongman Advies Buro ponosi odpowiedzialność tylko za  szkody , które Klient cierpi , Jeśli i w 

zakresie, w jakim   szkoda ta jest spowodowana umyślnym lub umyślnym lekkomywienie  .   

2. Jeśli jongman Advies Buro  ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, ponosi 

odpowiedzialność wyłącznie za bezpośrednie szkody powstałe  w wyniku lub w związku  z realizacją   

umowy. 

3. Jongman Advies Buro nigdy nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie szkody, takie jak wynikowe 

szkody, utracone   zyski, utracone oszczędności lub szkody dla osób trzecich. 

4.  Jeśli jongman Advies Buro  ponosi odpowiedzialność , odpowiedzialność Ta jest ograniczona do 

kwoty wypłaconej   przez  zamknięte (profesjonalne)ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i w 

przypadku braku (pełnego) tkering cebuli  przez  spółkę ubezpieczeniową o kwocie szkody , 

odpowiedzialność ogranicza się do (części ) kwoty faktury , do której odnosi   się zobowiązanie . 

5. Wszystkie obrazy, fotografie, kolory, rysunki, opisy na websilub w  katalogu mają jedynie charakter 

orientacyjny i są tylko  przybliżone i  nie   mogą prowadzić do  Rekompensatę i/lub (częściowe) 

rozwiązanie  umowy i/lub zawieszenie  jakiegokolwiek zobowiązania. 

  

Okres ważności 

  

Wszelkie prawa  klienta  do odszkodowania od jongman Advies Buro wygasa w każdym przypadku 12 

miesięcy po  zdarzeniu , od którego  odpowiedzialność powstaje bezpośrednio lub pośrednio   .  Nie 

wyklucza  to postanowień  artykułu 6:89 księgi prawa cywilnego . 

 

  

Prawo do rozwiązania 

1. Klient ma  prawo  wypowiedzieć  umowę , jeśli jongman Advies Buro nie    wypełnia  swoich 

zobowiązań, chyba że ten niedobór, ze względu na jego szczególny charakter lub  niewielkie 

znaczenie, rozpuszczenie nie uzasadnia. 

2. Jeśli wypełnienie  obowiązków przez jongman Advies Buro  nie jest trwałe lub tymczasowe 

niemożliwe, następnie  rozwiązanie może nastąpić dopiero po jongman Advies Buro jest w zwłokę .  

3. Jongman Advies Buro ma  prawo do wypowiedzenia      umowy z klientem , Jeśli  Klient nie wypełnia  

swoich zobowiązań  wynikających z umowy w całości lub nie w terminie ,  lub Jeśli  Jongman Advies 

Buro  zapoznał  się z okolicznościami , które dają mu dobre podstawy , Aby  obawiać się , że Klient  

nie będzie w stanie prawidłowo  wypełniać  swoich   obowiązków . 

 

Overmacht 

1.  Oprócz                        postanowień artykułu 6:75 kodeksu cywilnego, wada jongman Advies Buro w 

wypełnianiu jakiegokolwiek zobowiązania wobec klienta nie może być udzielona Jon Gman Advies 

Buro    Być przypisane w dowolnej  woli jongman Advies Buro niezależnej sytuacji, zapobiegając w 



ten sposób wypełniania  swoich zobowiązań wobec   klienta w całości lub w części   lub tak, że  

spełnienie  jego pędzi   w rozsądnej cenie nie może być wymagane  od jongman Advies Buro  . 

2. Sytuację siły wyższej, o której mowa w ustępie 1, zalicza się  również  – ale nie wyłącznie –   : stan 

nadzwyczajny (taki jak wojna domowa, rebelia, zamieszki, klęski żywiołoweitp.); działania i siły 

wyższej  dostawców, wyświadczających  lub innych osób trzecich; nieoczekiwane awarie zasilania, 

energii elektrycznej,Internetu, komputera i telekomunikacji; wirusy komputerowe, strajki, środki 

rządowe, nieprzewidziane problemy transportowe, złe warunki pogodowe i przerwyw pracy. 

3. Jeżeli powstaje sytuacja siły wyższej , zgodnie z którą jongman Advies Buro   nie  jest w stanie 

spełnić1 lub więcej zobowiązań wobec klienta ,  zobowiązania te zostaną  zawieszone do czasu , gdy 

jongman Advies Buro  może się ponownie spotkać .  

4. Od momentu   , gdy siła wyższa  trwa co  najmniej 30 dni kalendarzowych ,  obie strony mogą 

rozwiązać umowę w całości lub w części na piśmie.   

5. Jongman Advies Buro nie jest  winienżadnej (szkody)rekompensaty w  sytuacji siły wyższej , nawet  

Jeśli  cieszy  się jakąkolwiek zaletą  w wyniku  siły wyższej. 

  

Zmiana  umowy 

  

Jeżeli po  zawarciu  umowy o jego wykonanie                      okaże się konieczna zmiana lub  

uzupełnienie jego treści, strony, w odpowiednim czasie i w drodze wzajemnego porozumienia, 

dostosowują        Umowy.   

  

  

Zmiana warunków  

1. Jongman Advies Buro ma prawo do zmiany lub   uzupełnienia  niniejszych ogólnych  warunków . 

2. Drobne zmiany   mogą        być dokonywane przez cały czas.  

3. Istotne  zmiany w treści zostaną  omówione  z klientem w jak największym stopniu z wyprzedzeniem 

przez jongman Advies Buro  . 

4. Konsumenci mają prawo do   porozumienia  w  istotnej zmianie   ogólnych  warunków . 

  

Overgang van Right 

1. Prawa klienta wynikające z  umowy między  stronami nie mogą być przekazywane   stronom trzecim 

bez  uprzedniej pisemnej zgody jongman Advies Buro. 

2.    Przepis ten uznaje się za    klauzulę umowną  , o której mowa  w  artykule 3:83  akapit  drugi 

Kodeksu cywilnego . 

  

Konsekwencje nieważności lub unieważnienia 

1.                            Jeśli jeden lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków okaże się 

nieważne lub destrukcyjne, nie narusza to innych postanowień niniejszych warunków.  

2. W takim przypadku przepis,  który jest nieważny lub podlega unieważnieniu, zastępuje się  przepisem 

, który jest  najbliższy    tym, co jongman Advies Buro ma   przy opracowywaniu  warunków w tym 

punkcie miał na myśli .  

  

Obowiązujące prawo i właściwy sąd 

1. Wszystkie umowy między  stronami podlegają wyłącznie     prawu holenderskiemu.  



2. Sędzia holenderski w okręgu, w którym znajduje się jongman Advies Buro / praktyka   /Biuro posiada  

wyłączną         kompetendę  do uwzględnienia wszelkich sporów między stronami, chyba że prawo  

Obowiązkowe  inaczej   . 

 

Opgesteld op 01 november 2019. 

  

  

  

  


