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Artikel 1.   Bomblebee is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak gevestigd te Boxtel, die zich het verlenen van advies 
alsmede het verrichten van interim werkzaamheden ten doel stelt. Voornoemde advisering en werkzaamheden worden gegeven 
vanuit het Nederlands recht en zijn naar hun aard uitsluitend inspanningsverbintenissen. Deze algemene voorwaarden zijn van 
toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgevers en Bomblebee.  
 
Artikel 2.   Bomblebee onderwerpt zich, behoudens andersluidende afspraak, aan vrijwillige geheimhouding ter zake van alle in het 
kader van de opdracht ontvangen (niet publiekelijk toegankelijke) informatie gedurende een periode van 1 jaar na ontvangst 
daarvan, tenzij openbaarmaking door Bomblebee op grond van wet- of regelgeving en/of in rechte wordt verlangd. Bomblebee kan 
zich niet beroepen op een wettelijk verschoningsrecht.  
 
Artikel 3.   Opdrachtgever stemt er onherroepelijk mee in dat Bomblebee derden heeft ingeschakeld en kan inschakelen, voor 
eigen of voor opdrachtgever’s rekening en op eigen naam of op opdrachtgever’s naam, om producten of diensten te leveren onder 
de voorwaarden van die derde. Bomblebee is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van die derde. De werking van het 
in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onverminderd het overigens in de wet bepaalde 
kunnen zowel de opdrachtgever als Bomblebee de opdracht te allen tijde door opzegging doen eindigen. De toepasselijkheid van 
artikel 6:227b lid 1 BW, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in e-commerce transacties, en van artikel 6:227c 
BW, dat betrekking heeft op de wijze waarop e-commerce transacties worden gesloten, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten als 
opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.  
 
Artikel 4.   Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. Opdrachtgever erkent dat elektronische 
communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd (door)gestuurd, 
waaronder door virussen en spam filters. Bomblebee is niet aansprakelijk voor het niet veilig zijn van elektronische communicatie 
en is ook niet aansprakelijk voor het onderscheppen, manipuleren, infecteren, vertragen of verkeerd (door)sturen van elektronisch 
communicatie, waaronder door virussen en spam filters.  
 
Artikel 5.   Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Bomblebee leidt, 
dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder een door Bomblebee (mits) afgesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijk eigen risico. Bomblebee is echter 
niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment, waarop de hiervoor bedoelde 
gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover Bomblebee.  
 
Artikel 6.   Indien en voor zover niet uit hoofde van verzekeringen om wat voor reden dan ook wordt uitgekeerd, is de 
aansprakelijkheid van Bomblebee beperkt tot maximaal het factuurbedrag ter zake van het onderdeel van de opdracht in het kader 
waarvan de aansprakelijkheid is gerezen, met een maximum van EUR 5.000 voor alle werkzaamheden in totaal.  
 
Artikel 7.   Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van 3 maanden na de aanvang van de dag, volgende op die 
waarop de opdrachtgever met de schade en met Bomblebee als mogelijkerwijs de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is 
geworden en in ieder geval 5 jaar na het plaatsvinden van de gebeurtenis die aanleiding kan zijn tot de vordering, tenzij deze 
eerder vervalt of verjaart op basis van toepasselijk recht.  
 
Artikel 8.   Bomblebee voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen 
aan een opdracht, aan de inhoud van verrichte werkzaamheden en aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is 
gegeven. Het is een opdrachtgever niet toegestaan de rechten uit een opdracht, anders dan met uitdrukkelijke voorafgaande 
schriftelijk verleende toestemming van Bomblebee, onder welke titel ook aan derden over te dragen.  
 
Artikel 9.   Declaraties van Bomblebee zijn veertien dagen na de factuurdatum opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting 
of verrekening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden de kosten van invordering te 
vergoeden, waaronder een vast bedrag van 12% van de hoofdsom ter zake van administratie- en incassokosten.  
 
Artikel 10.   Op alle tussen Bomblebee en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten en rechtsbetrekkingen is uitsluitend het 
Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te ’s- Hertogenbosch. 


