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Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kimworks aan derden zoals opdrachtgevers, zoals overeengekomen 

of bekend gemaakt met een overeenkomst, offerte, opdracht en/of opdrachtbevestiging tot het verrichten van werkzaamheden en/of het 

leveren van zaken. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt van de hand gewezen.  

 

Versie: juli 2021 

 

Artikel 1: definities 

1. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Kimworks een opdracht geeft om werkzaamheden  

te verrichten en/of zaken te leveren. 

2. De opdrachtnemer: mevrouw K. Huizenga h.o.d.n. Kimworks, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 

onder het nummer 77583698, wonende en gevestigd aan het adres Blauwkapelseweg 21 BS (3572 KB) in Utrecht (hierna: 

Kimworks).  

3. De opdracht: de in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Kimworks te bepalen werkzaamheden die door Kimworks 

verricht moeten worden, waarbij Kimworks haar kennis en ervaring aanwendt voor het coachen van personen op persoonlijk  

en/of zakelijk vlak, waaronder op het gebied van het schrijven van (zakelijke) teksten. Onder de opdracht is mede begrepen het 

verkopen en leveren van zaken door Kimworks.   

4. Schriftelijk: in deze algemene voorwaarden wordt met schriftelijke correspondentie tevens correspondentie per e-mail bedoeld.   

 

Artikel 2: aanbiedingen 

1. Elke aanbieding (inclusief offerte, opdracht en/of opdrachtbevestiging) van Kimworks omvat een dagtekening en een zo volledig  

en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.  

2. Elke aanbieding van Kimworks geeft inzicht in de prijsvormingsmethode die zij voor de opdracht hanteert, de betalingstermijn  

en de betalingswijze.  

3. Elke aanbieding van Kimworks heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na ontvangst door de opdrachtgever, tenzij Kimworks 

uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.  

4. Elke aanbieding van Kimworks is vrijblijvend, tenzij Kimworks uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.  

5. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw, andere heffingen van overheidswege en overige voor de opdracht gemaakte kosten.  

Dit is slechts anders indien Kimworks uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.  

 

Artikel 3: overeenkomsten 

1. Overeenkomsten komen eerst tot stand op het moment dat: 

a. Kimworks per e-mail van de opdrachtgever een akkoord op de aanbieding heeft ontvangen of;   

b. bij aanvang van de feitelijke werkzaamheden door Kimworks indien deze aanvang op een eerder tijdstip plaatsvindt.  

2. Overeenkomsten en prijsopgaven gelden slechts voor de opdrachten waarvoor deze zijn overeengekomen en niet voor 

toekomstige opdrachten aan Kimworks.  

3. Overeenkomsten kunnen na wederzijds goedvinden slechts gewijzigd worden voor zover Kimworks dat uitdrukkelijk heeft 

aangegeven.  

4. Indien Kimworks gedurende de looptijd van de overeenkomst in opdracht van de opdrachtgever andere werkzaamheden (heeft) 

verricht dan worden deze werkzaamheden geacht op grond van afzonderlijke overeenkomsten te zijn verricht.  

5. Bij de totstandkoming van een overeenkomst gaat Kimworks een inspanningsverbintenis aan. De aard van de werkzaamheden laat 

niet altijd toe om een resultaat te garanderen. Kimworks staat niet in voor het realiseren van een beoogd doel van de opdracht, 

tenzij partijen uitdrukkelijk anders met elkaar zijn overeengekomen. Kimworks staat niet in voor de (gevolgen van de) gedragingen 

van de opdrachtgever naar aanleiding van haar inspanningen.  

6. Indien Kimworks ten behoeve van de werkzaamheden persoonsgegevens van de opdrachtgever verwerkt in de zin van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zullen Kimworks en de opdrachtgever voor deze verwerking een 

verwerkingsovereenkomst sluiten.  

 

Artikel 4: duur en beëindiging 

1. Overeenkomsten komen tot stand voor de duur die door de opdrachtgever en door Kimworks is overeengekomen.  

2. De opdrachtgever kan een overeenkomst met Kimworks tussentijds schriftelijk beëindigen onder opgave van de reden(en) voor  

de tussentijdse beëindiging.  

3. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door de opdrachtgever of door Kimworks schriftelijk worden beëindigd, onder opgave 

van reden(en) en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij partijen uitdrukkelijk anders met elkaar  

zijn overeengekomen.   

4. Indien de opdrachtgever tussentijds een overeenkomst met Kimworks beëindigd is Kimworks gerechtigd om betaling te vorderen 

in ruil voor de werkzaamheden die zij op grond van de overeenkomst voor de opdrachtgever heeft verricht, voor het moment dat 

de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd.  
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5. Kimworks kan een overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet volledig voldoet aan zijn 

verplichtingen jegens Kimworks of daarmee in strijd handelt. Kimworks is in geen geval gehouden om enige vergoeding aan de 

opdrachtgever te betalen.  

6. De opdrachtgever en Kimworks hebben het recht om deze overeenkomst, zonder een schriftelijke ingebrekestelling of 

tussenkomst van de rechter, met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:  

- De wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmachtsperiode langer dan 3 maanden heeft geduurd of zodra vaststaat 

dat deze periode langer dan 3 maanden zal duren of;  

- Door de wederpartij surseance van betaling is aangevraagd dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard; 

- De wederpartij een verplichting die voortvloeit uit en/of samenhangt met deze overeenkomst niet nakomt, welke niet-nakoming 

zo ernstig is, dat van de wederpartij voortzetting van deze overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden en de 

verzakende partij, na daarvoor in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft om deze verplichting na te komen of nalatig blijft geëigende 

stappen te ondernemen om dit te corrigeren.  

 

Artikel 5: verplichtingen van Kimworks 

1. Kimworks zal haar werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar verrichten.  

2. Kimworks staat in het register van de Nederlandse orde van beroepscoaches in Nederland (hierna: de NOBCO) geregistreerd als  

een gediplomeerd coach. Kimworks volgt de Internationale Ethische Code (IEC) en de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO.  

3. Kimworks heeft bij het verrichten van haar werkzaamheden de bevoegdheid om hulppersonen in te schakelen en eventuele 

aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Kimworks is echter niet 

aansprakelijk voor de keuze en voor eventuele tekortkoming van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van 

Kimworks. 

4. Indien Kimworks en de opdrachtgever voor enige werkzaamheden van Kimworks een termijn overeen zijn gekomen dan geldt  

deze termijn als een richttermijn en niet als een fatale termijn.  

5. Indien een overeengekomen termijn dreigt overschreden te worden zal Kimworks dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever 

melden. De opdrachtgever en Kimworks komen bij voorbaat overeen dat zij in dat geval met elkaar in overleg zullen gaan.  

 

Artikel 6: verplichtingen van de opdrachtgever 

1. De opdrachtgever en alle betrokkenen verlenen Kimworks zonder voorbehoud alle medewerking teneinde Kimworks in  

de gelegenheid te stellen de opdracht zonder belemmeringen uit te kunnen voeren. Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet 

is de opdrachtgever gehouden alle hierdoor ontstane kosten aan Kimworks te vergoeden.  

2. Kimworks kan haar werkzaamheden verrichten op grond van de door de opdrachtgever verstuurde of overhandigde gegevens 

en/of bescheiden. In dat geval stelt de opdrachtgever de gegevens en/of bescheiden in kopie aan Kimworks ter beschikking.  

Onder bescheiden dient te worden verstaan: alle door de opdrachtgever aan Kimworks ter beschikking gestelde goederen, stukken  

of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van het verrichten van de werkzaamheden door opdrachtgever vervaardigde 

goederen waaronder schriftelijke stukken en elektronische documenten. 

3. Indien de opdrachtgever gegevens en/of bescheiden aan Kimworks ter beschikking stelt dan staat hij in voor de authenticiteit, 

juistheid en kwaliteit van deze bescheiden. Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet is de opdrachtgever gehouden alle 

hierdoor ontstane kosten aan Kimworks te vergoeden.  

4. Indien de opdrachtgever gegevens en/of bescheiden aan Kimworks ter beschikking stelt dan staat hij ervoor in dat geen rechten 

van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Kimworks van deze bescheiden. De opdrachtgever vrijwaart Kimworks 

tegen elke aanspraak uit hoofde van een inbreuk op enig recht van een derde.  

5. Indien de uitvoering van de opdracht door Kimworks wordt vertraagd doordat de opdrachtgever niet tijdig alle benodigde 

gegevens en/of bescheiden bij Kimworks aanlevert is de opdrachtgever verplicht de daardoor ontstane kosten aan de zijde van 

Kimworks aan Kimworks te vergoeden. Kimworks zal deze kosten voor zover mogelijk afzonderlijk aan de opdrachtgever 

bevestigen. Daarnaast is Kimworks bevoegd de werkzaamheden op te schorten totdat de opdrachtgever alle benodigde gegevens 

en/of bescheiden bij Kimworks heeft aangeleverd.  

6. Indien de uitvoering van de opdracht door Kimworks (deels) bestaat uit het corrigeren dan wel het redigeren van (zakelijke) 

teksten dan heeft de opdrachtgever de plicht om de teksten die tot stand zijn gekomen door de inspanningen van Kimworks te 

controleren op eventuele onjuistheden. Kimworks is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade als gevolg van 

onjuistheden, fouten of onvolledige informatie in de opgeleverde teksten.  

7. Indien de opdrachtgever niet aan één of meer van zijn verplichtingen voldoet zal dit nimmer tot een tekortkoming van Kimworks 

kunnen leiden en kan Kimworks nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deze schending.  

 

Artikel 7: voorschot, honorarium, facturering, betalingstermijn, bijkomende kosten en onmiddellijke opeisbaarheid 

1. Kimworks kan voor aanvang van haar werkzaamheden een voorschot aan de opdrachtgever in rekening brengen. Indien van 

toepassing dient het voorschot voor aanvang van de werkzaamheden door de opdrachtgever te zijn voldaan. 

2. Kimworks komt met de opdrachtgever een uurtarief dan wel een vast honorarium overeen. 

3. Kimworks zal haar werkzaamheden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening brengen, tenzij uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen.  
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4. Het is Kimworks toegestaan haar tarieven tenminste eenmaal per jaar aan te passen - bij lopende opdrachten en bij nieuwe 

opdrachten - tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

5. De kosten van Kimworks in verband met het uitvoeren van de opdracht en de kosten voor het eventuele overeengekomen 

meerwerk, zullen afzonderlijk en gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.  

6. De facturen van Kimworks dienen binnen 15 dagen na de factuurdatum zonder een beroep op opschorting of verrekening te zijn 

voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

7. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever, na door of namens Kimworks tenminste eenmaal 

te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim.    

8. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de facturen komen voor rekening van de 

opdrachtgever.  

9. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Kimworks op de 

opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.  

 

Artikel 8: meerwerk 

1. De werkzaamheden van Kimworks die niet in de aanbieding aan de opdrachtgever zijn omschreven worden aangemerkt  

als meerwerk.  

2. Kimworks zal het meerwerk en de bijbehorende kosten voor zover mogelijk vooraf aan de opdrachtgever bevestigen.  

3. De opdrachtgever aanvaardt dat de planning van de werkzaamheden door Kimworks kan worden beïnvloed als sprake is van 

meerwerk. 

4. Kimworks zal het overeengekomen meerwerk afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening brengen.  

 

Artikel 9: onvoorziene omstandigheden  

1. De opdrachtgever draagt het risico van het door Kimworks constateren van omstandigheden die een wezenlijke belemmering  

of bemoeilijking van de uitvoering van de werkzaamheden betekent, behoudens voor zover Kimworks redelijkerwijs van de 

aanwezigheid van die omstandigheden op de hoogte was of op de hoogte behoorde te zijn.  

2. Indien zich tijdens de uitvoering van de werkzaamheden onvoorziene omstandigheden voordoen zullen de opdrachtgever en 

Kimworks hierover zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden.  

3. Eventuele kosten die Kimworks moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist  

ter beperking van de schade zullen door de opdrachtgever aan Kimworks worden vergoed. Dit is slechts anders indien de 

omstandigheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Kimworks komt.  

 

Artikel 10: ontoerekenbare tekortkomingen  

1. In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook  

de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van Kimworks op: 

a. Tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, 

arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van 

opdracht of freelance-contract;  

b. Vertraging bij of tekortkoming door leveranciers.  

2. Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan 2 maanden duurt behoudt Kimworks zich het recht voor om de uitvoering 

van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet 

meer voordoen.  

3. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan 2 maanden duurt zijn zowel Kimworks als de opdrachtgever gerechtigd de 

overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Kimworks behoudt zich alsdan het recht 

voor om betaling te vorderen in ruil voor de werkzaamheden die zij op grond van de overeenkomst heeft verricht voordat is 

gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.  

 

Artikel 11: elektronische communicatie  

1. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen de opdrachtgever en Kimworks door middel van elektronische middelen met elkaar 

communiceren.  

2. Kimworks is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische middelen van 

communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van 

elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door 

programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van 

virussen en niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie 

benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Kimworks. De data uittreksels 

uit de computersystemen van Kimworks leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door Kimworks verstuurde 

elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de opdrachtgever. 

3. De opdrachtgever en Kimworks zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter 

voorkoming van het optreden van de voornoemde risico’s.  
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Artikel 12: eigendomsvoorbehoud  

Alle door Kimworks geleverde en nog te leveren zaken waaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, videobeelden 

en (elektronische) bestanden blijven uitsluitend eigendom van Kimworks, totdat alle vorderingen die Kimworks op de 

opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in art. 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.  

 

Artikel 13: intellectueel eigendom   

Kimworks behoudt zich het recht voor de door de verrichte werkzaamheden toegenomen of opgedane kennis in de breedste zin 

des woords voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over of van de opdrachtgever 

ter kennis van derden wordt gebracht.  

 

Artikel 14: vertrouwelijkheid 

1. Kimworks en de opdrachtgever zullen zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst over en weer strikte geheimhouding 

betrachten omtrent al hetgeen hen bekend is ten aanzien van de kennis, zaken en belangen van de wederpartij in de breedste zin 

des woords, dan wel van economisch of organisatorisch aan de wederpartij verbonden ondernemingen, voor zover zodanige feiten 

en omstandigheden hun in verband met de overeenkomst ter kennis zijn gekomen.  

2. Bij overtreding van dit artikel door de opdrachtgever verbeurt de opdrachtgever aan Kimworks een direct opeisbare boete van 

vijftienduizend euro [Euro 15.000,-] voor iedere overtreding, en tevens tweehonderdvijftig euro [Euro 250,-] voor elke dag dat de 

overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Kimworks om in de plaats daarvan de werkelijk geleden schade van de 

opdrachtgever te vorderen.  

 

Artikel 15: opschorting 

Kimworks is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de 

overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of ter kennis van Kimworks gekomen omstandigheden goede grond geven  

te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen. Kimworks is in geen geval gehouden om 

enige vergoeding aan de opdrachtgever te betalen. 

 

Artikel 16: annulering  

1. De opdrachtgever kan de opdracht aan Kimworks enkel vooraf annuleren in wederzijds overleg. De opdrachtgever dient te allen 

tijde 30% van het overeengekomen tarief aan Kimworks te betalen als een redelijke vergoeding voor het door haar geleden verlies 

dan wel de door haar gederfde winst, tenzij Kimworks uitdrukkelijk anders met de opdrachtgever is overeengekomen. 

2. Indien de opdrachtgever de opdracht aan Kimworks wenst te wijzigen of uit te stellen dan kan dat alleen in wederzijds overleg.  

De opdrachtgever dient de opdracht aan Kimworks te allen tijde binnen 30 dagen na de aanvankelijk geplande aanvangsdatum te 

laten uitvoeren, anders dient hij alsnog het tarief wat is vermeld in lid 1 aan Kimworks te betalen.  

 

Artikel 17: aansprakelijkheid 

1. Doet zich onverhoopt bij de uitvoering van de werkzaamheden een gebeurtenis voor die tot aansprakelijkheid leidt, dan is die 

aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Kimworks afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak 

geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat vanwege de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in dat geval 

voor rekening van Kimworks komt.  

2. Kimworks is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade als de opdrachtgever op het moment waarop de hiervoor bedoelde 

gebeurtenis zich voordoet in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover Kimworks. 

3. Kimworks is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.  

4. Indien Kimworks met een andere opdrachtnemer samen een opdracht heeft ontvangen, is zij niet aansprakelijk voor het geheel ter 

zake van een tekortkoming in de nakoming. De werking van het in art. 7:407 lid 2 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

5. Indien om welke reden dan ook geen uitkering van de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid 

beperkt tot het door Kimworks voor een desbetreffende opdracht in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag tot een 

maximum van vijftienduizend euro (Euro 15.000,-). 

6. Kimworks heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken.  

 

Artikel 18: nietigheid en behoud van rechten 

1. Indien één of meer van deze bepalingen nietig mochten zijn blijven de overige bepalingen van kracht. De opdrachtgever en 

Kimworks verplichten zich om in dat geval vooraf met elkaar in overleg te treden over de nieuwe bepaling(en) ter vervanging van 

de nietige bepaling(en), waarbij zoveel als mogelijk de strekking van de overeenkomst en de nietige bepaling(en) behouden blijft.  

2. Indien één van de partijen het nalaat om deze bepaling(en) af te dwingen tast dit niet de rechten van die partij aan om alsnog 

nakoming door de andere partij te eisen.  

3. Indien één van de partijen zich neerlegt bij een schending van de verplichting van de andere partij betekent dat niet dat zij ook 

afstand doet van haar rechten die voortvloeien uit die schending of verplichting.  
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Artikel 19: rechten aan de werkzaamheden 

1. Uitsluitend de opdrachtgever kan rechten ontlenen aan de werkzaamheden van Kimworks. Derden kunnen aan de opdracht dan 

wel aan de werkzaamheden geen rechten ontlenen.  

2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de rechten van de werkzaamheden van Kimworks, anders dan met uitdrukkelijke 

voorafgaande schriftelijk verleende toestemming van Kimworks, onder welke titel dan ook aan derden over te dragen.  

 

Artikel 20: klachten 

1. Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk en gemotiveerd binnen 15  

dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever klaagt, dan wel binnen 15 dagen na de 

ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan 

Kimworks kenbaar te worden gemaakt. 

2. Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever jegens Kimworks niet op, behoudens voor zover Kimworks hiermee 

uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.  

3. Kimworks dient in staat te worden gesteld de klacht van opdrachtgever te onderzoeken. 

4. Na dit onderzoek zal Kimworks met de opdrachtgever in overleg treden om te bepalen hoe de klacht omgezet kan worden in een 

positief resultaat voor de beide partijen.  

 

Artikel 21: wijzigingen en aanvullingen 

1. Kimworks is gerechtigd om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  

2. Ten aanzien van reeds lopende overeenkomsten geldt dat wijziging(en) en/of aanvulling(en) in de algemene voorwaarden ook 

gelden, na een termijn van 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van deze. 

3. Indien de opdrachtgever de wijziging(en) en/of aanvulling(en) niet kan accepteren, kan hij tot de datum waarop deze van kracht 

worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging. Kimworks is in geen geval 

gehouden om enige vergoeding aan de opdrachtgever te betalen. 

 

Artikel 22: geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter   

1. Een geschil met betrekking tot de uitleg en/of de totstandkoming van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Kimworks zal 

allereerst worden voorgelegd aan Kimworks. 

2. Mocht het geschil na deze interne procedure niet zijn opgelost dan zal een geschil uitsluitend worden berecht door de Rechtbank 

Midden-Nederland, locatie Utrecht.  

3. Op alle overeenkomsten die met Kimworks zijn gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

 

Artikel 23: slotbepaling  

De voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor Kimworks, maar ook voor de werknemers en hulppersonen van Kimworks, als 

waren zij door henzelf bedongen. Onder hulppersonen zijn ook begrepen door Kimworks ingeschakelde onderaannemers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


