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Algemene voorwaarden (v171117) 

Artikel 1 Algemeen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanvragen en 

opdrachten tussen John Markmann en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. 
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn niet geldig zonder de schriftelijke bevestiging daarvan 

door John Markmann. 

Artikel 2 Opdracht en opdrachtverstrekking 
1. Slechts door beide partijen ondertekende overeenkomsten zijn bindend. 
2. John Markmann en haar opdrachtgevers wensen elkaar uitsluitend te contracteren op basis van een 

overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW en beogen uitdrukkelijk niet om een 
arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW. 

3. John Markmann deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering 
van de opdracht nodig is, afstemming met de opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met 
anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt John 
Markmann zich naar de arbeidstijden bij de opdrachtgever. 

4. De opdrachtgever verstrekt John Markmann alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede 
uitvoering van de opdracht. 

5. John Markmann verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of 
leiding van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het 
resultaat van de opdracht. 

Artikel 3 Honorarium en betaling 
1. De opdrachtgever is aan John Markmann een honorarium verschuldigd zoals beschreven in de 

overeenkomst. De in de overeenkomst beschreven bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting. 
2. De betalingstermijn voor de facturen van John Markmann is 14 dagen. 
3. De opdrachtgever is niet bevoegd enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering te 

verrekenen danwel enige korting of compensatie toe te passen. Alleen betaling aan John Markmann 
werkt bevrijdend. 

4. Wanneer een betaling door de opdrachtgever in gevolge dit artikel niet binnen de daarvoor gestelde 
termijn, dan wel binnen een ander door partijen schriftelijk overeengekomen langere termijn is 
verricht, zal de opdrachtgever zonder nadere mededeling in gebreke zijn en is hij gehouden tot 
vergoeding van de wettelijke rente over het openstaande bedrag. John Markmann is alsdan gerechtigd 
haar werkzaamheden op te schorten en de overeenkomst tussentijds te beëindigen. 

Artikel 4 Aansprakelijkheid 
1. John Markmann zal niet aansprakelijk zijn voor het niet of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen 

ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke belemmerende omstandigheid, die 
niet uitsluitend van de wil van John Markmann afhankelijk is. 

2. Bij acceptatie van een opdracht aanvaardt John Markmann de verantwoordelijkheid om de door haar 
te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit 
te voeren.  

3. John Markmann zal jegens de opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor materiële of 
immateriële schade of nadelige gevolgen, ontstaan door handelingen van John Markmann, verricht 
binnen de formele kring van haar bevoegdheden of anderszins samenhangend met haar 
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werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, onverminderd aansprakelijkheid voor schade, 
ontstaan door opzet of grove schuld van John Markmann. 

4. Voor zover aansprakelijkheid door John Markmann niet is uitgesloten, is deze beperkt tot een kwart 
van het bedrag dat door John Markmann van de opdrachtgever is ontvangen. 

5. Indien en voorzover John Markmann tegenover de opdrachtgever of personeelsleden van de 
opdrachtgever tijdens de uitvoering van werkzaamheden in het kader van een overeenkomst en/of in 
verband daarmee aansprakelijk mocht worden gesteld voor letsel en/of schade aan installaties en 
eigendommen van de opdrachtgever en/of van derden ten gevolge van enige onzorgvuldigheid jegens 
de opdrachtgever en/of bedoelde personeelsleden en/of bedoelde derden, is de aansprakelijkheid uit 
dien hoofde beperkt tot het bedrag waarvoor de WA-bedrijfspolis van John Markmann maximaal 
dekking biedt. 

Artikel 6 Tussentijdse beëindiging 
1. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere 

ingebrekestelling, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadeloosstelling 
gehouden te zijn, middels schriftelijke kennisgeving te beëindigen, indien de wederpartij: 
- surseance van betaling aanvraagt; 
- in staat van faillissement wordt verklaard; 
- een rechtspersoon is welke wordt ontbonden. 

2. John Markmann is gerechtigd de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke 
ingang en zonder tot enige schadeloosstelling jegens de opdrachtgever te zijn gehouden te beëindigen 
indien als gevolg van feiten of omstandigheden binnen de risicosfeer van de opdrachtgever de 
voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet van John Markmann gevergd kan worden of 
indien John Markmann betrokken zou worden bij gedragingen welke indruisen tegen de goede zeden 
of de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer tegenover derden in acht genomen dienen te 
worden. 

Artikel 7 Zorgvuldigheid en geheimhouding 
1. John Markmann zal bij het gebruik van informatie, die haar ter kennis is gekomen tijdens uitvoering van 

de opdracht, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. 
2. John Markmann zal concurrentiegevoelige informatie omtrent het bedrijf van de opdrachtgever of 

daarmee verbonden ondernemingen, strikt vertrouwelijk behandelen en niet aan derden kenbaar 
maken. 

Artikel 8 Publicatie gegevens Opdrachtgever 
1. De opdrachtgever verleent John Markmann toestemming om haar naam en een globale beschrijving 

van de voor haar uitgevoerde werkzaamheden te publiceren als referentie en als onderdeel van de 
portfolio van John Markmann. 

Artikel 9 Overig 
1. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door John Markmann worden gemaakt om enig 

recht uit de overeenkomst jegens de opdrachtgever geldend te maken, worden door de opdrachtgever 
aan John Markmann vergoed. 

2. Op een overeenkomst met John Markmann is Nederlands recht van toepassing. 


