
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN STYSEC   

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 72111941 

 

1. DEFINITIES 

 

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter 

gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 

 

1.1 Diensten: de door Stysec op basis van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever te 

verrichten werkzaamheden; 

 

1.2 Stysec: Stysec gevestigd te (7974 HA) Havelterberg, Ruiterweg 61; 

 

1.3 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee 

verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, 

handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op know-how en 

eenlijnsprestaties; 

 

1.4 Offerte: een aan de Opdrachtgever gedaan voorstel tot het aangaan van een 

Overeenkomst; 

 

1.5 Opdrachtgever: de rechtspersoon die met Stysec een Overeenkomst aangaat of is 

aangegaan, dan wel om een Offerte vraagt of een Offerte van Stysec krijgt toegestuurd; 

  

1.6 Overeenkomst: de schriftelijke of digitale overeenkomst tussen Opdrachtgever en Stysec, 

waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn; 

 

1.7 Resultaten van de Diensten: al hetgeen door Stysec tijdens de Overeenkomst aan 

Opdrachtgever is verstrekt in het kader van het verrichten van de Diensten; 

 



1.8 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op en deel uitmaken 

van de Overeenkomst. 

 

 

2. TOEPASSELIJKHEID 

 

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van Stysec en op de Overeenkomst 

tussen Stysec en Opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers, voor zover van deze 

Voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken. 

 

2.2 Door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden zijn niet van 

toepassing op Offertes, aanbiedingen en voorstellen van Stysec, de Overeenkomst of enige 

andere overeenkomst waarbij Stysec partij is, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk en 

schriftelijk door Stysec zijn aanvaard. Indien en voor zover de algemene voorwaarden van 

Opdrachtgever niettemin van toepassing mochten zijn, prevaleren bij strijdigheid de 

bepalingen in deze Voorwaarden. 

 

2.3 Stysec is gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen. Stysec zal de gewijzigde Voorwaarden 

ten minste een maand voordat deze in werking treden aan Opdrachtgever bekendmaken. 

Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking 

treden.  

 

 

3. OFFERTES 

 

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging (waaronder mede 

begrepen een bevestiging per e-mail) door Stysec van een door Opdrachtgever 

ondertekende Offerte. 

 

3.2 Offertes van Stysec zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. 

De Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor 

de opzet en uitvoering van de Offerte en Overeenkomst aan Stysec heeft verstrekt. 

 

3.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, 

tenzij het tegendeel door Opdrachtgever wordt bewezen. Indien de communicatie niet is 

ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking 



tot de e-mailbox van Opdrachtgever komt dit voor risico van Opdrachtgever, ook indien de 

e-mailbox bij een derde is gehuisvest. 

 

3.4 Stysec behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, ondertekende Offertes te 

weigeren en niet te bevestigen. Er komt in dat geval geen Overeenkomst tot stand.  

 

3.5 Offertes van Stysec zijn steeds vrijblijvend en geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij 

anders aangegeven.  

 

 

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

 

4.1 Stysec zal gedurende de Overeenkomst de in de Overeenkomst nader beschreven Diensten 

verrichten, in overeenstemming met de bepalingen uit deze Voorwaarden en de 

Overeenkomst. 

 

4.2 Stysec zal de door haar te verrichten Diensten op basis van de door Opdrachtgever 

verstrekte gegevens naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed 

vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een 

"inspanningsverplichting". Opdrachtgever zal zelfstandig moeten toetsen of de Resultaten 

van de Diensten geschikt zijn voor de doeleinden die hij voor ogen heeft. Stysec sluit 

uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan 

ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen 

en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, eigenschappen, geschiktheid en juistheid van 

de Resultaten van de Diensten, tenzij in de Overeenkomst nadrukkelijk anders is bepaald. 

Het gebruik van de Resultaten van de Diensten door Opdrachtgever komen volledig voor 

rekening van Opdrachtgever. 

 

4.3 Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige en correcte 

uitvoering van de Diensten en/of levering van de Resultaten van de Diensten door Stysec 

mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te 

leveren alsmede door veranderingen in de verstrekte gegevens welke voor verlening van de 

Diensten en/of levering van de Resultaten van de Diensten van belang zijn, onverwijld door 

te geven. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat de Opdrachtgever niet 

aan zijn verplichtingen voldoet, betaalt de Opdrachtgever een vergoeding aan Stysec op 

basis van de gebruikelijke door haar gehanteerde tarieven. Stysec is niet aansprakelijk voor 

enige schade die is ontstaan doordat Stysec is uitgegaan van door Opdrachtgever 

verstrekte gegevens. 

 



4.4 Alle door Stysec aangegeven (leverings)termijnen en doorlooptijden zijn naar beste weten 

vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Door overschrijding van 

enige (leverings)termijn komt Stysec niet in gebreke, noch in verzuim. In het geval van een 

(dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in 

overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen. 

 

4.5 Indien is overeengekomen dat de Diensten door een bepaald persoon en/of bepaalde 

personen zullen worden verricht, is Stysec gerechtigd na overleg met Opdrachtgever deze 

persoon en/of personen te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde 

kwalificaties. Opdrachtgever is gerechtigd om tot vervanging van de betreffende persoon of 

personen te verzoeken indien hij kan aantonen dat de persoon en/of personen niet aan 

uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoen en zulks binnen drie (3) dagen na 

aanvang van het verlenen van de Diensten door Opdrachtgever schriftelijk aan Stysec is 

medegedeeld. Stysec zal zich in dergelijke gevallen inspannen om vervanging te verzorgen. 

Mocht dit niet lukken dan is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden met 

inachtneming van artikel 9 en zonder dat Stysec schadeplichtig wordt jegens 

Opdrachtgever. 

 

4.6 Ingeval medewerkers van Stysec op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, 

draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid 

gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en telecommunicatiefaciliteiten. 

De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en 

voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden.  

 

4.7 Opdrachtgever vrijwaart Stysec voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van 

Stysec, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het 

gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens 

organisatie. Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en 

beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van Stysec kenbaar maken en 

Stysec zal zijn werknemers opdragen zich hieraan te houden. 

 

 

5. MEERWERK 

 

5.1 Opdrachtgever en Stysec kunnen tussentijds de aanpak, werkwijze of omvang van de 

Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende Diensten uitbreiden en/of wijzigen, 

bijvoorbeeld indien dit voor het verlenen van de Diensten noodzakelijk is. Opdrachtgever 

aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst alsdan kan worden beïnvloed. Indien 

de tussentijdse wijziging de overeengekomen vergoedingen beïnvloedt, zal Stysec dit 

Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Stysec zal zich er in dat geval voor inspannen 



dat deze uitbreiding of wijziging de kwaliteit van de te verrichten Diensten en/of de 

continuïteit daarvan niet ongunstig beïnvloedt.  

 

5.2 Indien op grond van een wijziging van de Overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of 

wensen van Opdrachtgever door Stysec extra werkzaamheden moeten worden verricht 

(meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de alsdan 

gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk 

anders is overeengekomen. Stysec zal Opdrachtgever op de hoogte stellen indien er sprake 

is van meerwerk. Stysec kan nimmer gehouden worden meerwerk te verrichten en kan 

verlangen dat een aparte Overeenkomst wordt afgesloten.  

 

 

6 VERGOEDING 

 

6.1 Opdrachtgever zal voor de door Stysec op basis van de Overeenkomsten verrichte Diensten 

de in de Overeenkomst vastgelegde vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding zal 

worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren tenzij een andere wijze van 

vergoeding is overeengekomen. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke 

uurtarieven van Stysec, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden 

verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

 

6.2 Stysec is gerechtigd tot een jaarlijkse tariefswijziging. Stysec zal Opdrachtgever het 

voornemen tot verhoging van de vergoeding uiterlijk twee (2) maanden tevoren kenbaar 

maken. Stysec zal daarbij de omvang en de datum waarop de verhoging zal ingaan, 

vermelden. 

 

6.3 Opdrachtgever is in geval van tariefswijziging gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden 

indien de vergoeding wordt gewijzigd binnen drie (3) maanden na het aangaan van de 

Overeenkomst, uitgezonderd de jaarlijkse verhoging bedoeld in artikel 6.2. Na de initiële 

drie (3) maanden is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de 

verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien 

de bevoegdheid tot verhoging van de vergoeding voortvloeit uit een verhoging ingevolge 

de wet. 

 

6.4 Tarieven zoals vermeld in aanbiedingen, Offertes of in de Overeenkomst gelden niet 

automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.  

 

 



7 BETALINGSVOORWAARDEN 

 

7.1 De vergoeding, zoals bedoeld in artikel 6, wordt maandelijks op basis van nacalculatie in 

rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. De bedragen zoals genoemd in de 

Overeenkomst en zoals in dit artikel bedoeld, luiden in euro en zijn exclusief BTW. 

 

7.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij anders is 

overeengekomen, in de valuta die in de overeenkomst is vastgesteld. 

 

7.3 Indien Opdrachtgever een factuur niet na het verstrijken van de in artikel 7.2 bedoelde 

termijn heeft voldaan, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wordt de 

wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien 

betaling na aanmaning alsnog achterwege blijft, kan Stysec de uitvoering van de 

Overeenkomst opschorten en/of ontbinden op grond van artikel 9. Tevens is Stysec in dat 

geval gerechtigd de vordering uit handen te geven, in welke geval Opdrachtgever naast het 

dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke 

en buitengerechtelijke kosten. 

 

7.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van een betaling.  

 

7.5 Stysec is gerechtigd om na de totstandkoming van de Overeenkomst zekerheid voor de 

betaling te verlangen in welke vorm dan ook (naar keuze van Stysec), zoals in de vorm van 

een bankgarantie, letter of credit of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling. Indien 

Opdrachtgever niet tijdig of geen volledige zekerheid stelt, schiet deze tekort in de 

nakoming van zijn verplichtingen en is Stysec bevoegd de Overeenkomst op te schorten 

en/of andere rechtsmaatregelen te treffen. 

 

 

8 DUUR EN BEEINDIGING 

 

8.1 Een Overeenkomst gaat in op de datum waarop Stysec de door Opdrachtgever 

ondertekende Offerte en/of order overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 heeft 

aanvaard voor de periode zoals tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.  

 

8.2 Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden wanneer de 

andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van 

de Overeenkomst en hij zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn 

gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.  

 



8.3 Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling 

aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid 

over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest, heeft de andere partij het 

recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te 

ontbinden, een en ander onder voorbehoud van rechten. 

 

8.4 Onverminderd hetgeen bepaald in artikelen 9.2 en 9.3 is Stysec bevoegd direct, zonder 

tussenkomst van de rechter en zonder schadeplichtig te worden jegens Opdrachtgever, de 

nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien: 

- Opdrachtgever de betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig 

nakomt en hij het bedrag, tezamen met de rente zoals bepaald in artikel 7.3 niet binnen 

zeven (7) dagen nadat hij van deze tekortkoming op de hoogte is gebracht, alsnog heeft 

voldaan.  

- na het sluiten van de Overeenkomst Stysec ter kennis gekomen omstandigheden goede 

grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.  

- Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd is zekerheid te stellen 

voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid 

uitblijft of onvoldoende is. 

 

8.5 Voorts is Stysec bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden 

voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien 

zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde 

instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

 

8.6 In het geval dat de Overeenkomst is ontbonden door Opdrachtgever op grond van artikel 9.2 

of 9.3, zal dat geen gevolgen hebben voor afspraken die, al dan niet naar hun aard, na 

beëindiging van de Overeenkomst voortduren, zoals maar niet beperkt tot het 

gebruiksrecht, behoudens het bepaalde in artikel 9.8. 

 

8.7 Indien de Overeenkomst door Stysec wordt ontbonden op grond van artikel 9.2, 9.3 of 9.4, 

komt het in deze Voorwaarden en de Overeenkomst verleende gebruiksrecht automatisch 

te vervallen. In dat geval is Opdrachtgever niet langer gerechtigd de Resultaten van de 

Diensten te gebruiken. Opdrachtgever zal in dat geval zo spoedig mogelijk na ontbinding 

van de Overeenkomst alle Resultaten van de Diensten en kopieën daarvan aan Stysec 

retourneren.  

 

8.8 Opzegging en/of ontbinding heeft in geen geval restitutie van reeds betaalde vergoedingen 

tot gevolg. 

 



8.9 Indien Stysec de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de 

wet en Overeenkomst.  

 

8.10 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds 

prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en 

de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van 

ongedaanmaking zijn. Bovendien zijn de vorderingen die Stysec ten tijde van de 

beëindiging op de Opdrachtgever heeft, onmiddellijk opeisbaar. Bedragen die Stysec vóór 

de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de 

Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming 

van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment 

van de ontbinding direct opeisbaar. 

 

 

9 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

 

9.1 Alle (Intellectuele Eigendoms)rechten op de Resultaten van de Diensten alsmede alle andere 

tijdens de Overeenkomst verstrekte en ter beschikking gestelde materialen, waaronder 

begrepen maar niet beperkt tot rapporten, adviezen, concepten, presentaties, ontwerpen, 

tekeningen, schetsen, methodes, modellen, technieken, instrumenten, waaronder 

software, audio en video, berusten uitsluitend en blijven uitsluitend berusten bij Stysec of 

haar licentiegevers. Niets in de Overeenkomst strekt tot overdracht van enige Intellectuele 

Eigendomsrechten aan Opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen in 

de Overeenkomst.  

 

9.2 Stysec verleent aan Opdrachtgever een niet-exclusief, wereldwijd, niet-overdraagbaar, 

gebruiksrecht om de Resultaten van de Diensten te gebruiken onder de voorwaarden als 

beschreven in deze Voorwaarden en de Overeenkomst. Ieder verdergaand recht tot 

gebruik, verveelvoudiging en/of openbaarmaking is uitgesloten, tenzij zulks op grond van 

dwingend recht is toegestaan.  

 

9.3 Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk in de Overeenkomst overeenkomen dat 

Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van Resultaten van de Diensten dan wel enige 

andere aan Stysec toebehorende Intellectuele Eigendomsrechten, worden overgedragen 

aan Opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van Stysec onverlet om de aan die 

Resultaten van de Diensten en/of andere Intellectuele Eigendomsrechten ten grondslag 

liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, 

programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te 

passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast een 



overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten het recht van Stysec aan om ten behoeve 

van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten 

behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan. 

 

9.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke 

karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere 

Intellectuele Eigendomsrechten uit de Resultaten van de Diensten te verwijderen en/of te 

wijzigen. 

 

9.5 Stysec staat niet in voor en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor wijzigingen en/of 

veranderingen die door Opdrachtgever in de Resultaten van de Diensten zijn aangebracht 

of het gebruik dat Opdrachtgever van de Resultaten van de Diensten maakt.  

 

 

11. GEHEIMHOUDING 

 

11.1 Partijen verplichten zich al hetgeen hen bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis 

komt, in welke vorm dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot software, 

(source)code, programma’s, applicaties, klantgegevens, know-how, technische specificaties, 

documentatie (“Vertrouwelijke Informatie”) en waarvan zij het vertrouwelijk karakter 

kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden, als strikt vertrouwelijk te behandelen en 

geheim te houden en op generlei wijze bekend te maken. 

 

11.2 Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor 

deze is verstrekt en zullen daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborgen in acht 

nemen die gelden ten aanzien van eigen interne, vertrouwelijke informatie. Partijen zullen 

de Vertrouwelijke Informatie alleen verstrekken aan hun werknemers voor zover dat 

noodzakelijk is in het kader van de Overeenkomst. 

 

11.3 De verplichtingen tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie zijn niet van 

toepassing in zoverre de ontvangende partij kan aantonen dat de betreffende informatie: 

i) reeds aan hem bekend was ten tijde van ontvangst; 

ii) reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst; 

iii) publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan de ontvangende 

partij kan worden toegerekend; 

iv) op een rechtmatige wijze van een derde partij is ontvangen tezamen met het recht 

om het vrij van enige verplichting tot geheimhouding te openbaren; 



v) op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden 

verstrekt en de ontvangende partij de andere partij van een dergelijke verplichte 

openbaarmaking op de hoogte heeft gesteld; 

vi) openbaar is gemaakt met goedkeuring van de andere partij. 

 

 

12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

 

12.1 Stysec is in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst niet 

aansprakelijk voor enige schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming, 

onrechtmatige daad of anderszins, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel 

is bepaald. 

 

12.2 Stysec is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die 

Opdrachtgever lijdt als gevolg van een aan Stysec toerekenbare tekortkoming en/of 

onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen die Stysec gedurende 

een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit  de 

aansprakelijkheid voortvloeit, betaald heeft gekregen met een maximum van  

 150.000 euro. 

 

12.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

i)      materiële schade aan zaken; 

ii)     redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als 

gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden 

verwacht; 

iii)    redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de 

aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel. 

 

12.4 Stysec is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Stysec is uitgegaan 

van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze 

onjuistheid of onvolledigheid voor Stysec kenbaar hoorde te zijn. 

 

12.5 Iedere aansprakelijkheid van Stysec anders dan voor directe schade, waaronder begrepen 

gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval 

verstaan indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, 

schade door bedrijfsstagnatie en verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de 

Opdrachtgever. 

 



12.6 Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Stysec voor schade die 

het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Stysec zelf (“eigen handelen”) en/of 

haar bedrijfsleiding. 

 

12.7 Aansprakelijkheid van Stysec wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 

Overeenkomst en/of onrechtmatige daad ontstaat slechts, indien Opdrachtgever Stysec 

onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Opdrachtgever Stysec een 

redelijke termijn geeft om alsnog haar verplichtingen na te komen, en Stysec ook na het 

verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort 

blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van 

de tekortkoming te bevatten, zodat Stysec in staat is adequaat te reageren. In ieder geval 

vervalt het recht op aanspraken na één (1) kalenderjaar na uitvoering van de opdracht. Bij 

overschrijding van deze termijn vervalt ieder recht op schadevergoeding. 

 

12.8 Opdrachtgever zal Stysec vrijwaren tegen aanspraken door derden verband houdende met 

en/of voortvloeiende uit de toepassing van door Stysec verstrekte adviezen of verrichte 

werkzaamheden. 

 

 

13. OVERMACHT  

 

13.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe 

gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en 

noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun 

rekening komt. 

 

13.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de 

wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet 

voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor partijen niet in 

staat zijn hun verplichtingen na te komen, waaronder stakingen, oproer, 

overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, storingen in verbinding met 

internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere 

onvoorziene omstandigheden. Ziekte en (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid en/of 

afwezigheid van voor de levering van Diensten cruciale medewerkers van Stysec, alsmede 

tekortkomingen van toeleveranciers van Stysec, worden niet beschouwd als overmacht, 

maar kunnen van invloed zijn op de overeengekomen levertijden. Stysec zal alle 

maatregelen treffen die naar redelijkheid van haar kunnen worden gevergd om de 

gevolgen van deze omstandigheden voor de levering van Diensten te beperken. 

 



13.3 Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd 

de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de ontbindende partij gehouden is tot 

vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding. 

 

13.4 Indien Stysec ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft 

gepresteerd, is hij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als 

betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. 

 

 

14. OVERDRAAGBAARHEID 

 

14.1  De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door de Opdrachtgever niet aan 

een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij Stysec hiermee uitdrukkelijk 

schriftelijk akkoord gaat. 

 

14.2 Stysec kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, 

(sub)licentieren en/of overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van 

Opdrachtgever. 

 

14.3 Stysec kan voor de uitvoering van de Diensten derde partijen inschakelen, met dien 

verstande dat Stysec verantwoordelijk blijft voor de uitvoering daarvan.  

 

15.  GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT 

 

15.1 Ieder geschil tussen partijen ter zake van de Overeenkomst zal bij uitsluiting worden 

voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij 

partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen. 

 

15.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben 

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 

15.3 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

  



16. VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN 

 

16.1 Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en staan 

op de website van Stysec vermeld. 

 

 

17. OVERIGE BEPALINGEN 

 

17.1 Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of Voorwaarden onverbindend zijn 

of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich 

om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en 

die zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling. 

 

17.2 De Overeenkomst beoogt op geen enkele wijze een rechtsverhouding te scheppen die 

verder gaat dan de rechten en verplichtingen die partijen in de Overeenkomst tegenover 

elkaar aangaan. In het bijzonder, doch niet daartoe beperkt beoogt de Overeenkomst geen 

arbeidsrelatie te creëren. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het 

voldoen aan de voorwaarden die op grond van de wet gelden voor zelfstandige beroeps- en 

bedrijfsuitoefenaren en vrijwaart Stysec voor eventuele aanspraken van de fiscus, sociale 

verzekeringsinstellingen en/of derden hieromtrent. 

 

17.3 Het is Opdrachtgever, op straffe van een boete van 25.000 euro, niet toegestaan de bij de 

uitvoering van de Diensten betrokken medewerkers van Stysec tijdens of gedurende een 

jaar na voltooiing van de Diensten actief te benaderen voor het aangaan van een 

arbeidsrelatie. Artikel 7 is van overeenkomstige toepassing op betaling van een verbeurde 

boete. In afwijking van artikel 92 lid 2 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek laat het 

verbeuren van een boete het recht op vergoeding van de daadwerkelijk door Stysec geleden 

schade onverlet. 

 


