ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden van de Besloten Vennootschap Let’s Work B.V. handelend onder de
naam LETSCHERTenCO, statutair gevestigd te Tilburg
Artikel 1.
Vennootschap, Handelsnaam
LetschertenCo is een handelsnaam van de besloten vennootschap Let’s Work B.V. (‘”de
Vennootschap”) met als enig aandeelhouder een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Artikel 2.
Opdrachten
2.1 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan, en worden uitsluitend
aanvaard door, of namens ,de Vennootschap, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende
bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een of meer bepaalde personen
wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Onverminderd het overigens in de wet bepaalde, kunnen zowel de opdrachtgever alsook de
Vennootschap de opdracht te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits met in acht
name van een redelijke termijn.
2.2 Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden
kunnen geen rechten ontlenen aan een opdracht, aan de inhoud van de verrichte
werkzaamheden, en de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.
2.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de rechten uit een opdracht zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de vennootschap, onder welke titel dan ook,
aan derden over te dragen
Artikel 3.
Aansprakelijkheid
3.1 De aansprakelijkheid van de Vennootschap is steeds beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Vennootschap
wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het
desbetreffende geval voor rekening van de Vennootschap komt.
3.2 Deze verzekering kent een beperking in de dekking, onder meer wat betreft de hoogte
van de uit te keren schadebedragen en ten aanzien van het aantal schadegevallen per
jaar. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. De Vennootschap is
niet aansprakelijk voor vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het
moment waarop de schade brengende handeling wordt verricht, in gebreke is met de
nakoming van enige verplichting jegens de Vennootschap
3.3 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de
Vennootschap in verband met door de Vennootschap verrichte werkzaamheden vervallen
zodra een periode van zes maanden is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever
bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en
bevoegdheden.
3.4 De persoonlijke aansprakelijkheid van de aan de Vennootschap verbonden bestuurders,
aandeelhouders en/of (hulp)personen is uitgesloten. Deze voorwaarden worden mede ten
behoeve van hen bedongen.

Artikel 4.
Derden
4.1 De Vennootschap is bevoegd voor de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen
namens opdrachtgever. Elke aan de Vennootschap gegeven opdracht houdt tevens de
bevoegdheid in om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden mede namens
de opdrachtgever te aanvaarden. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor de keuze en
voor eventuele tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van de
Vennootschap.
4.2 De Vennootschap kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de tekortkomingen van de
derde. Wanneer de opdrachtgever de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart de
opdrachtgever de Vennootschap voor elke aanspraak van deze derde in verband met die
aansprakelijkheidsstelling alsmede alle daarmee verband houdende kosten voor de
Vennootschap
Artikel 5.
Honorarium en Betaling
a. Voor rekening van de opdrachtgever komen de kosten van door de Vennootschap
ingeschakelde derden, reiskosten, griffierechten en eventuele kosten van deskundigen.
b. Betaling van de declaraties van de Vennootschap dient plaats te vinden zonder korting,
compensatie of verrekening, binnen 14 dagen. Bij gebreke van tijdige betaling is de
opdrachtgever in gebreke en gehouden de wettelijke rente en de kosten van invordering te
vergoeden, waaronder een fixum van 15% van de hoofdsom ter zake van interne
administratie- en incassokosten, met een minimum van €250,- excl BTW
c. Overeengekomen tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke
overeenkomsten, voor de duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en
kunnen jaarlijks worden aangepast.
d. De Vennootschap is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen, welk voorschot
zal worden verrekend met de laatste declaratie.
Artikel 7.
Toepasselijk recht en geschillen
Op de tussen de Vennootschap en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten, en op
eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Alle geschillen uit deze overeenkomsten zullen uitsluitend worden berecht
door de Nederlandse rechter die bevoegd is in het Arrondissement waarin de Vennootschap
gevestigd is.
Artikel 8.
Wijzigingen voorwaarden
De Vennootschap behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De
meest recente versie van deze voorwaarden wordt gepubliceerd op de website
www.letschertenco.nl
De vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 18051824,
BTW-nummer :80678635B01
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