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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

 
Artikel 1 Definities 
 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
La Duarte 
La Duarte staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 64606414, die zich onder meer bezighoudt met planning, (pre)productie van feesten 
en evenementen, social media, pr/marketing, festivalcrew-catering en 
hospitalitymanagement; gevestigd te Utrecht aan de Da Costakade 11, 3521VR. 
 
Opdrachtgever 
Degene die, handelende in de uitoefening van diens beroep of bedrijf, in contact treedt met La 
Duarte en aan La Duarte opdracht(en) verstrekt. 
 
Opdracht 
Het verzoek van Opdrachtgever aan La Duarte om werkzaamheden te verrichten, waarop deze 
algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 
 
Overeenkomst: 
De mondelinge, schriftelijke of digitale overeenkomst of opdracht tot dienstverlening gesloten 
tussen Opdrachtgever en La Duarte. 
 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
 
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en de 

totstandkoming, diensten en de inhoud en nakoming van overeenkomsten tussen La 
Duarte en Opdrachtgever, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen.  
 

2.2 De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met La 
Duarte, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld. 

 
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment 

geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze 
voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling 
overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het 
oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 

 
2.4 Aanvullende dan wel van deze algemene bepalingen afwijkende bepaling(en) mogen niet 

ten nadele van La Duarte zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd. 
Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de andere partij wordt uitdrukkelijk 
afgewezen. 

 
2.5  Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze 

voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene 
voorwaarden. 

 
2.6 Indien La Duarte niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit 

niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat La Duarte in enigerlei 
mate het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van 
deze voorwaarden te verlangen. 

 
Artikel 3 Offerte 
 
3.1 De door La Duarte gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders 

aangegeven. La Duarte is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding 
hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd; 

 
3.2 La Duarte kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de 

Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een 
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

 
3.3 In een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van 

overheidswege. Eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder 
begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, worden apart gespecificeerd, 
tenzij anders aangegeven. 

 
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht La Duarte niet tot het verrichten van een 

gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.  

 
Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst 
 
4.1 De overeenkomst tussen La Duarte en Opdrachtgever komt tot stand door schriftelijke 

bevestiging of bevestiging via de elektronische weg, van de offerte door Opdrachtgever. 
 

4.2 Indien geen offerte is afgegeven komt de overeenkomst tot stand door schriftelijk 
akkoord of akkoord via de elektronische weg van de opdracht door beide partijen.  

 
4.3 Wanneer Opdrachtgever voorgaande nalaat, maar er desondanks mee instemt dat La 

Duarte begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte of 
opdracht als overeengekomen en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 
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Artikel 5 Overeenkomst 
 
5.1 La Duarte spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en naar haar beste inzicht en 

vermogen, zoals van een redelijk en professioneel handelend vakman kan en mag 
worden verwacht, en zal in het in de overeenkomst overeengekomen resultaat trachten 
te bereiken, zonder evenwel dit resultaat als zodanig te garanderen. Op La Duarte rust 
een inspanningsverplichting ten aanzien van de opdracht, geen resultaatsverplichting. 
Voor zover noodzakelijk zal La Duarte Opdrachtgever op de hoogte houden van de 
voortgang van de werkzaamheden. 
 

5.2 Opdrachtgever erkent dat zij geen enkele instructiebevoegdheid heeft ter zake van de 
door La Duarte ten behoeve van de opdracht te verrichten werkzaamheden. 

 
5.3 Opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en 

juiste levering door La Duarte mogelijk te maken, zoals het tijdig, binnen de door La 
Duarte gestelde termijn (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke 
gegevens of materialen, waarvan La Duarte aangeeft of waarvan Opdrachtgever begrijpt 
of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 
overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte 
informatie en draagt er zorg voor dat het door hem aangeleverde materiaal geen inbreuk 
maakt op recht van derden. La Duarte is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard 
ook, doordat La Duarte is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / 
of onvolledige gegevens. 

 
5.4 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan La 

Duarte zijn verstrekt, heeft La Duarte het recht de uitvoering van de overeenkomst op te 
schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de 
gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De 
uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan 
La Duarte ter beschikking heeft gesteld.  

 
5.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft La 

Duarte het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd 
in overleg met de Opdrachtgever geschieden. 

 
5.6 Door La Duarte opgegeven oplevering- en uitvoeringstermijnen zijn indicatief, tenzij 

partijen anders schriftelijk overeen zijn gekomen. Indien de indicatief opgegeven termijn 
voor het uitvoeren dan wel het opleveren wordt overschreden dan heeft Opdrachtgever 
geen recht op schadevergoeding noch vormt dit grond voor ontbinding van de 
overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens La Duarte. 

 
5.7 Indien door La Duarte of door La Duarte ingeschakelde derden in het kader van de 

opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een 
door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg 
voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

 
5.8 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van La Duarte: 

a. Het aanvragen van vergunning en het beoordelen of instructies van Opdrachtgever 
voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen; 

b. Het doen van onderzoek naar het bestaan van recht of vergunningen, waaronder 
octrooirechten, merkrechten, tekeningen- of modelrecht, auteursrechten of 
portretrechten van derden; 

c. Het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke 
beschermingsvormen van Opdrachtgever. 

 
5.9  Voordat tot uitvoering, productie of openbaarmaking wordt overgegaan stelt La Duarte 

Opdrachtgever in de gelegenheid de laatste versie van het resultaat te controleren en 
goed te keuren. 

 
5.10 De laatste versie van het resultaat geldt als stilzwijgend goedgekeurd indien 

Opdrachtgever deze niet binnen drie werkdagen heeft voorzien van kanttekeningen. 
 
5.11 Partijen zijn gehouden om in het kader van de verstrekte opdracht aan hen ter 

beschikking gestelde vertrouwelijke gegevens en informatie vertrouwelijk te behandelen. 
 
5.12 Na het voltooien van de opdracht hebben beide partijen jegens elkaar geen bewaarplicht 

met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens. 
 
Artikel 6  Wijziging overeenkomst 
 
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke 

uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen 
partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. 
 

6.2 Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of 
aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd 
en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, 
dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. 
Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of 
verlaagd. La Duarte zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een 
wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van 
uitvoering worden gewijzigd.  
De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, 
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 
 

6.3 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is La Duarte gerechtigd om 
pas uitvoering te geven aan de gewijzigde overeenkomst nadat daarvoor akkoord is 
gegeven door Opdrachtgever en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de 
uitvoering opgegeven prijs, uitvoeringstermijn en eventuele andere voorwaarden. Het 
niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen 
wanprestatie van La Duarte op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de 
overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 
 

6.4 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan La Duarte een verzoek tot wijziging van de 
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou 
kunnen hebben voor bijvoorbeeld de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te 
leveren zaken. 
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6.5 Indien La Duarte met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, 
dan is La Duarte niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of 
deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst 
om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een 
bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in 
een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij 
het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

 
6.6 In afwijking van het bepaalde in artikel 6.5 zal La Duarte geen meerkosten in rekening 

brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan La 
Duarte kunnen worden toegerekend. 

 
Artikel 7 Duur en beëindiging van de overeenkomst 
 
7.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders 
zijn overeengekomen of uit de opdracht duidelijk blijkt dat er sprake is van een eenmalige 
dienst. De overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd door beide partijen met 
inachtneming van een opzegtermijn van een maand.  
 
7.2 La Duarte is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de 
overeenkomst te ontbinden, 

a. indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet 
volledig of niet tijdig nakomt; 

b. indien na het sluiten van de overeenkomst La Duarte ter kennis gekomen 
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de 
verplichtingen niet zal nakomen;  

c. indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om 
zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 

d. indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van La 
Duarte kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk 
overeengekomen condities zal nakomen. 

 
7.3 Voorts heeft La Duarte het recht de overeenkomst te ontbinden indien zich feiten of 

omstandigheden voordoen, die zich aan de invloed van La Duarte onttrekken en van dien 
aard zijn, dat voltooiing van de werkzaamheden in redelijkheid niet gevergd kan worden. 
 

7.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van La Duarte op de 
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien La Duarte de nakoming van de 
verplichtingen opschort, behoudt La Duarte haar aanspraken uit de wet en 
overeenkomst. 

 
7.5 Bedragen ter zake van werkzaamheden en gemaakte kosten die La Duarte heeft gemaakt 

voorafgaand aan de ontbinding c.q. opzegging, blijven onverminderd verschuldigd en 
worden op het moment van ontbinding c.q. opzegging direct opeisbaar. 

 
7.6 Indien aan Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, de WSNP 

toepasselijk wordt verklaard, dienst faillissement wordt uitgesproken of indien het 
bedrijf van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van 

reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, dan heeft La Duarte het recht, 
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang de 
overeenkomst met Opdrachtgever door een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever 
te beëindigen, zonder dat La Duarte gehouden is tot het betalen van enige 
schadevergoeding aan Opdrachtgever. 

 
Artikel 8 Prijzen en betaling 
 
8.1 La Duarte draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met Opdrachtgever, mag La 

Duarte het overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of 
periodiek in rekening brengen. 
 

8.2  La Duarte is gerechtigd haar (uur)tarieven periodiek aan te passen. Opdrachtgever zal 
hierover tijdig worden geïnformeerd.  
 

8.3  Voor zover niet nadrukkelijk anders is overeengekomen zijn alle prijzen in euro’s, 
exclusief BTW en exclusief eventuele verwerkings-, verzend-, transport-, of portokosten 
en overige onkosten. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd. 
 

8.4 Wanneer La Duarte door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en 
duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, 
dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden 
te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd. La Duarte zal 
Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk 
is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat. 
 

8.5 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, 
binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de 
factuur anders vermeldt. 
 

8.6 Wanneer Opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de 
verschuldigde bedragen, is Opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke 
incassokosten verschuldigd, welke tenminste 10% van het factuurbedrag met een 
minimum van €150,- excl. BTW bedragen. 

 
8.7 Alle door La Duarte geleverde zaken blijven eigendom van La Duarte totdat alle bedragen 

die Opdrachtgever aan La Duarte op grond van de tussen partijen gesloten 
overeenkomst verschuldigd is, volledig zijn voldaan. 

 
8.8 La Duarte mag de uitvoering van de opdracht opschorten dan wel beëindigen nadat de 

betalingstermijn is verstreken en Opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand 
alsnog binnen 14 dagen te betalen nalaat te betalen, dan wel wanneer La Duarte door 
een mededeling of gedraging van Opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege 
zal blijven. 
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Artikel 9 Gebruik van het resultaat 
 
9.1 Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de 

overeenkomst met La Duarte, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de 
opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming 
geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarover 
de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard 
van de overeenkomst anders voortvloeit of anders is overeengekomen. 
 

9.2 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat 
van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te 
voeren dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. La Duarte kan aan 
deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke 
vergoeding. 

 
9.3 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen 

wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft La 
Duarte recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal 
het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid 
in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te 
verliezen. 

 
9.4 Het is Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te 

gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan Opdrachtgever verstrekte recht tot 
gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en 
billijkheid: 
a. Vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van 

de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is; 
b. Indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 5 van 

deze algemene voorwaarden. 
 

9.5 La Duarte heeft met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, de vrijheid om de 
resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten en promotie. 

 
Artikel 10 Rechten van intellectuele en industriële eigendom 
 
10.1 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen komen alle uit de opdracht voortkomende 

rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder het octrooirecht, het 
tekeningen- en modellenrecht, het merkenrecht en het auteursrecht, toe aan La Duarte. 
Indien voor de verkrijging van een dergelijk recht een registratie of depot vereist is, dan 
is uitsluitend La Duarte bevoegd tot het doen daarvan, tenzij partijen anders zijn 
overeengekomen. 

 
10.2  La Duarte heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom 

het resultaat van de opdracht –op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) 
vermelden of te verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder 
voorafgaande toestemming van La Duarte het resultaat zonder vermelding van La 
Duarte openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

 

10.3  Door La Duarte tot stand gebrachte rapporten, adviezen, teksten, (werk)tekeningen, 
illustraties, ontwerpen, reclameconcepten, slagzinnen, logo’s, presentaties, 
computerbestanden en alle andere ten behoeve van het tot stand te brengen werk 
bestemde materialen, blijven te allen tijde eigendom van La Duarte ongeacht of deze 
aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. 

 
10.4 La Duarte verleent aan Opdrachtgever een exclusieve licentie tot het gebruik van het 

door haar voor Opdrachtgever vervaardigde werk, voor zover dit het recht van 
openbaarmaking en verveelvoudiging betreft, zulks overeenkomstig het bij de opdracht 
tussen partijen overeengekomen gebruik. 

 
Artikel 11 Klachten en aansprakelijkheid 
 
11.1 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen 

reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, 
wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid 
van ondergeschikte betekenis zijn. 

 
11.2 Klachten over het (eind)resultaat dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 

tien werkdagen na dagtekening van oplevering schriftelijk aan La Duarte te worden 
medegedeeld. Na verloop van voornoemde termijn wordt Opdrachtgever geacht het 
resultaat volledig te hebben aanvaard. 

 
11.3 La Duarte en Opdrachtgever komen overeen dat zij zich inspannen om klachten en 

geschillen in onderling overleg te beslechten. 
 
11.4 La Duarte dient in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke 

te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te 
komen, dan wel fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen. 

 
11.5 La Duarte kan, behoudens in geval van opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk 

worden gesteld voor: 
a. Gebreken, overduidelijke fouten of vergissingen in haar offertes; 
b. Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien 

deze een gevolg zijn van handelingen van Opdrachtgever. 
c. Het niet of niet volledig bereiken van het door Opdrachtgever met het werk beoogde 

(markt)resultaat. 
 
11.6 La Duarte is niet aansprakelijk voor letsel, materiële-, immateriële- en of 

vermogensschade direct of indirect verbonden aan de geleverde diensten van La 
Duarte, tenzij de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van opzet of van grove 
schuld van La Duarte. 
 

11.7 Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of 
bedrijfsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

 
11.8 De aansprakelijkheid van La Duarte is beperkt tot het honorarium van La Duarte voor de 

opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking 
heeft. Dit bedrag is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in 
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het voorkomend geval aan La Duarte uitkeert. 
 
11.9 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van zes maanden vanaf het moment dat 

de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd. 
 
11.10 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van 

hetgeen waartoe hij jegens La Duarte gehouden is, dan is de Opdrachtgever 
aansprakelijk voor alle schades aan de zijde van La Duarte die daardoor direct of 
indirect ontstaan. 

 
11.11 La Duarte is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. De Opdrachtgever 

vrijwaart La Duarte voor eventuele aanspraken van derden, die een gevolg zijn van, c.q. 
die verband houden met een schending van de bepalingen van deze algemene 
voorwaarden door de Opdrachtgever. La Duarte zal in dat geval door de Opdrachtgever 
volledig schadeloos worden gesteld voor alle kosten, schaden en interesten die voor La 
Duarte en de voor haar werkzame personen mochten ontstaan, met inbegrip van de 
volledige juridische kosten. 

 
Artikel 12 Overmacht 
 
12.1 La Duarte is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de 

Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die 
niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het 
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt onder 
meer ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door 
La Duarte ingeschakelde derden. 
 

12.2 La Duarte kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit 
de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan 
is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot 
vergoeding van schade aan de andere partij. 

 
Artikel 13  Vertrouwelijkheid 
 
13.1 La Duarte verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met 

betrekking tot Opdrachtgever. Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als 
zodanig wordt verstrekt aan La Duarte en alle andere informatie, die redelijkerwijs als 
vertrouwelijk beschouwd kan worden. 
 

13.2 Gevoerde gesprekken binnen het kader van de Diensten worden als persoonlijk en 
vertrouwelijk behandeld door de La Duarte. Over de inhoud van deze gesprekken zal 
door de uitvoerende professional geen enkele informatie aan derden worden verstrekt, 
tenzij daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor is gegeven. 

 
13.3 Daarnaast zal La Duarte eventuele rapporten, verslagen (inclusief die door La Duarte 

zelf zijn geschreven) betreffende (de organisatie van) de Opdrachtgever niet ter inzage 
geven aan derden, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven. 

 
 

Artikel 14 Concurrentie 

14.1 Het staat La Duarte vrij naast de onderhavige opdracht, voor derden opdrachten te 
verrichten ook als dit concurrenten zijn van Opdrachtgever.  
 

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen 
 
15.1 Alle overeenkomsten tussen La Duarte en Opdrachtgever worden beheerst door het 
Nederlandse recht. 
 
15.2 Alle geschillen welke tussen La Duarte en Opdrachtgever mochten ontstaan, zullen 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. 
 
Utrecht, april 2017 
 
 
 
 

 


