Algemene voorwaarden Honest Clothing B.V. - Versie 2018-1
Dit document bestaat uit 3 pagina’s.
ALGEMENE VOORWAARDEN (ZAKELIJKE) DIENSTVERLENING Honest Clothing B.V.
Versie 2018-1
Artikel 1 – Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Honest Clothing B.V.
(verder Opdrachtnemer) en Opdrachtgever. De getekende offerte en deze algemene voorwaarden vormen samen de overeenkomst
tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, hetgeen in deze voorwaarden wordt omschreven als de ‘’Overeenkomst’’. 2. Afwijkingen van
deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Opdrachtnemer wijst de
toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
Artikel 2 - Verplichting 1. De werkzaamheden van Opdrachtnemer (hierna ‘’Werkzaamheden’’): Opdrachtnemer faciliteert Opdrachtgever
bij het vervolmaken van een Investor deck, anders gezegd een investeerdersdocument. Opdrachtnemer kiest een vast dienstenpakket, te
weten ‘’Full Styling’’ of ‘’Cut & Go’’. Bij een Full Styling-pakket wordt een Investor deck vervaardigd door Opdrachtnemer op grond van de
(bedrijfs)gegevens die Opdrachtgever heeft verstrekt aan Opdrachtnemer. Bij een Cut & Go-pakket wordt een Investor deck vervaardigd
door Opdrachtgever welke wordt voorzien van ondersteunende tools en knowhow van Opdrachtnemer. Nadat de aanbetaling is
ontvangen vangen de werkzaamheden om de Investor deck te creëren aan. Na het ontvangen van de laatste termijn en het afronden van
de Investor deck heeft Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst een inspanningsverplichting jegens Opdrachtgever om een
mogelijke investeerder of financier te vinden. De inspanningsverplichting is in beide pakketten (Full Styling en Cut & Go) gelijk. In geen
geval kan de Opdrachtgever rechten of specifieke verwachtingen ontlenen aan de werkzaamheden van Opdrachtnemer of de introductie
die daaruit volgt. 2. Opdrachtnemer zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten waarbij
in het bijzonder de belangen van Opdrachtgever in acht worden genomen. 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de
Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht om de Werkzaamheden door derden te laten verrichten.
Artikel 3 - Offertes 1. Aanbiedingen en/of prijslijsten van Opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend, ook indien deze een termijn vermelden. 2.
Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door Opdrachtgever aanvaard, heeft Opdrachtnemer het recht het
aanbod binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen. 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment
dat de herroepingstermijn is verlopen, dan wel eerder, op het moment dat door Opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst
wordt begonnen.
Artikel 4 - Uitvoering van de Overeenkomst 1. Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan Opdrachtnemer ten einde de
Werkzaamheden te kunnen verrichten. Het is de Opdrachtgever die uiteindelijk bepaalt onder welke condities een investering gedaan
moet worden. Opdrachtnemer heeft op dit gebied slechts een adviserende rol. Opdrachtgever geeft haar toestemming aan
Opdrachtnemer voor verwerking van persoonlijke gegevens van haar medewerkers om de doelen van de overeenkomst te verwezenlijken.
Deze gegevens bestaan uit voor- en achternaam, profielfoto's, (zakelijke) achtergrond en meer. 2. Opdrachtgever is verplicht
Opdrachtnemer te informeren over alle zaken en ontwikkelingen aangaande het financieringstraject van Opdrachtgever.
Artikel 5 - Contractsduur en Uitvoeringstermijn 1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege zodra de beoogde financiering en/of
investering voor Opdrachtgever gerealiseerd is of na een jaar na ondertekening en alle Werkzaamheden door Opdrachtnemer verricht zijn,
ongeacht of een financiering en/of investering gerealiseerd is. Beëindiging van de Overeenkomst laat onverlet de verplichting van
Opdrachtgever krachtens artikel 6 van deze algemene voorwaarden. 2. In het geval dat in verband met de uitvoering van de
Werkzaamheden tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer biedt ten aanzien van afgesproken levertijden geen enkele
garantie en niet-tijdige levering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of opschorting
van enige verplichting jegens Opdrachtnemer.
Artikel 6 - Vergoeding 1. Bij het tot stand komen van de Overeenkomst kiest Opdrachtgever een vast dienstenpakket (‘Full Styling’ of ‘Cut
& Go’), hetgeen naast de Werkzaamheden van Opdrachtnemer, eveneens de hoogte van de vergoedingen bepaalt. 2. Ter vergoeding van
de Werkzaamheden ontvangt Opdrachtnemer van Opdrachtgever de navolgende vergoedingen; a. Vergoeding voor werkzaamheden aan
Investor deck: Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd voor de werkzaamheden aan de
investeringsdocumenten. Het totale bedrag wordt betaald door Opdrachtgever in twee (2) gelijke termijnen.De eerste termijn van 50%
wordt betaald aansluitend op de totstandkoming van de Overeenkomst. De tweede termijn van 50% wordt betaald door Opdrachtgever
nadat het Investor deck door Opdrachtnemer is opgeleverd (‘’Full Styling’’) of de werkzaamheden aan de Investor deck zijn voltooid (‘’Cut
& Go’’), of maximaal 1 maand na de eerste termijn ,afhankelijk van welke datum het eerst is bereikt. Voor beide termijnbedragen wordt
door Opdrachtnemer een factuur opgesteld met een betaaltermijn van 7 dagen.
De werkzaamheden voor het vinden van een investeerder of financier worden pas aangevangen zodra de werkzaamheden aan de Investor
deck zijn afgerond en het gehele bedrag is ontvangen door Opdrachtnemer. b. Succesfee: Opdrachtnemer heeft met Opdrachtgever
exclusiviteit afgesproken voor het vinden van een investeerder en/of financier, hetgeen betekent dat geen andere intermediair of
tussenpersoon door Opdrachtgever wordt ingezet voor soortgelijke werkzaamheden.
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Bij ondertekening van elke overeenkomst die tussen de opdrachtgever en de door Opdrachtnemer benaderde financier en/of investeerder
tot stand komt gedurende een periode van drie (3) jaar na de totstandkoming van de Overeenkomst, zal de Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer een percentage verschuldigd zijn over hetgeen de financier of investeerder volgens die getekende overeenkomst(en) aan
de Ondernemer heeft toegezegd te zullen betalen.
Opdrachtnemer benaderd financiers en investeerders op geheel vrije wijze, onder andere via e-mail, telefoon, online platforms of andere
(communicatie)middelen. De Opdrachtgever kan echter bij de totstandkoming van de opdracht schriftelijk aangeven dat bepaalde
investeerders worden uitgesloten van dit artikel door verstrekking van een lijst van investeerders uit eigen netwerk. Opdrachtgever dient
deze lijst voor de start van de werkzaamheden te delen met Honest Clothing. Deze lijst mag niet meer dan 15 financiers of investeerders
bevatten. Indien Honest Clothing wezenlijke werkzaamheden moet verrichten voor de totstandkoming van de investeringsovereenkomst
tussen Opdrachtgever en de investeerder uit eigen netwerk, dan is Opdrachtgever alsnog betaling van de succesfee verschuldigd aan
Opdrachtnemer. 3. De prijzen van de prijslijst die van toepassing zijn op de Overeenkomst, zijn als onderdeel van de offerte verstuurd naar
Opdrachtgever.
Artikel 7 - Betaling 1. Opdrachtgever is verplicht om alle facturen van Opdrachtnemer binnen zeven (7) dagen na dagtekening aan
Opdrachtnemer te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 2. Indien Opdrachtgever
in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van zeven (7) dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is
alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over
het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het
volledige bedrag. 3. Indien Opdrachtgever met enige verplichting jegens Opdrachtnemer in gebreke blijft, dan wel dreigt te komen, is
Opdrachtnemer steeds gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de desbetreffende en/of andere overeenkomst(en) geheel of
gedeeltelijk op te schorten, onverminderd de overige rechten van Opdrachtgever.
Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen
investeringsdocumenten (zoals Investor decks), websites, ontwerpen, apparatuur, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven
eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever aan de betalingsverplichting van artikel 6.2a jegens Opdrachtnemer heeft
voldaan. 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze
te bezwaren. 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen
of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer direct daarvan op de hoogte te stellen. 4. Voor het geval dat Opdrachtnemer in
dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke
toestemming aan Opdrachtnemer om al die plaatsen te (doen) betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die
zaken mede terug te (doen) nemen.
Artikel 9 - Klachten 1. Klachten over de Werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk
binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Een
dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Opdrachtnemer gestelde tekortkoming te
bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. 2. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer in de gelegenheid
worden gesteld om de Werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de Werkzaamheden naar
objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.
Artikel 10 - Opzegging 1. Opdrachtgever kan de Overeenkomst te allen tijde (schriftelijk) opzeggen. 2. Indien de Overeenkomst wordt
opgezegd door Opdrachtgever terwijl de vordering van artikel 6.2a nog niet volledig (af)betaald is door Opdrachtgever, alsdan is
Opdrachtgever gehouden het resterende bedrag direct te betalen aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer stelt hiervoor een vervangende
eenmalige factuur op. 3. Opzegging door Opdrachtgever raakt niet de vergoedingsregeling van art. 6.2b. Het bepaalde in dit artikel blijft
zoveel de wet toestaat tevens van kracht in geval van faillissement van een partij. 4. Indien de Opdrachtnemer door de opzegging van
Opdrachtgever direct en/of indirecte schade lijdt, dan heeft Opdrachtnemer recht op compensatie van Opdrachtgever.
Artikel 11 - Aansprakelijkheid 1. Gezien de aard van de Werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de
Werkzaamheden een rol spelen, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een
handelen of nalaten van Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of
grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen
2. In het geval dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schade die Opdrachtnemer gehouden is
te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de Werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of - indien
dit niet is vast te stellen - de factuurwaarde van de Werkzaamheden die Opdrachtnemer op het tijdstip dat de schade veroorzakende
gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van Opdrachtgever heeft uitgevoerd. 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ten
aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de Overeenkomst. Een en ander laat de
zorgplicht van de Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 3 onverlet. 4. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit
artikel vermeld, alsmede de vrijwaring als bedoeld in artikel 13 worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van
Opdrachtnemer en ieder ander van de Opdrachtnemer gebruik maakt bij de uitvoering van de Werkzaamheden.
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5. De aansprakelijkheid voor de Werkzaamheden die Opdrachtnemer aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de
Opdrachtnemer effectief vrijwaart.
Artikel 12 - Overmacht 1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de
Overeenkomst door Opdrachtnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval - maar niet uitsluitend verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere
calamiteiten die de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer verhinderen of beperken. 2. In het geval dat Opdrachtnemer door overmacht
wordt verhinderd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Opdrachtnemer het recht om zonder gerechtelijke
tussenkomst de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te
beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden. 3.
In het geval dat Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens
Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van Opdrachtgever gedeeltelijk Werkzaamheden
heeft verricht - en aan de reeds verrichtte Werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt - is Opdrachtnemer gerechtigd om de
betreffende Werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van Opdrachtnemer te
voldoen.
Artikel 13 - Vrijwaringen 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden
gebruikt. 2. Indien Opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert
Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 14 - Intellectuele eigendom 1. Alle ondersteunende documenten of zaken zoals handleidingen, voorbeelden, adviezen, templates,
juridische overeenkomsten, ontwerpen, software etc., welke worden verstrekt door Opdrachtnemer zijn uitsluitend bestemd om te
worden gebruikt ten behoeve van Opdrachtgever en mogen door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer
niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken
anders voortvloeit. Het Investor deck welke is vervaardigd door de werkzaamheden op grond van deze overeenkomst wordt hiervan
uitdrukkelijk uitgesloten. 2. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de Werkzaamheden toegenomen kennis voor
andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 3.
Opdrachtnemer is gerechtigd om al hetgeen dat in het kader van de Werkzaamheden is vervaardigd te gebruiken ter promotie van de
eigen organisatie en dienstverlening.
Artikel 15 - Geheimhouding. Beide partijen verbinden zich om de product-knowhow en/of kennis die zij hebben omtrent elkaars
wederzijdse activiteiten geheim te houden voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is in het kader van de activiteiten welke zij in het kader
van deze overeenkomst dienen te verrichten. Indien Opdrachtnemer - op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Opdrachtnemer zich
ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of toegestaan recht van verschoning, dan is
Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de
Overeenkomst.
Artikel 16 - Beëindiging 1. Opdrachtnemer is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot
schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel - naar eigen keuze - de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten, indien: a. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; b. Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt; c.
Opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf; d. Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of de Opdrachtgever
jegens de Opdrachtnemer niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst. 2.
Opdrachtnemer is in de in artikel 16.1 genoemde gevallen gerechtigd om het door Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigde
vergoedingen, waaronder de vergoeding van artikel 6.2a, terstond in zijn geheel op te eisen. 3. Opdrachtgever is verplicht om
Opdrachtnemer onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 16.1 voordoet. In het geval dat zich een
omstandigheid in de zin van artikel 16.1 sub e. voordoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan
Opdrachtnemer direct opeisbaar.
Artikel 17 - Overdracht en plichten. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene
voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van Opdrachtnemer.
Artikel 18 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of
vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 2. De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer die naar aanleiding van
of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter.

