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1 Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. 
BW, waarbij de ene partij, Bosch & van Rijn BV (de opdrachtnemer), zich jegens de 
andere partij, de opdrachtgever, verbindt om ten behoeve van de organisatie van 
de opdrachtgever advieswerkzaamheden te (doen) verrichten. De overeenkomst 
van opdracht wordt schriftelijk vastgelegd en bevat (onder meer) een beschrijving 
van de te verrichten werkzaamheden. 
 
1.2  Opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon in de uitoefening 
van een beroep of bedrijf die een Overeenkomst sluit met Bosch & van Rijn BV.  
 
1.3  Opdrachtuitvoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die namens 
Bosch & van Rijn BV belast is met de uitvoering van de opdracht. 
 
1.4 Overeenkomst: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 
e.v. BW, waarbij Bosch & van Rijn BV zich tegenover de Opdrachtgever verbindt om 
advieswerkzaamheden te verrichten.  
 
1.5 Partijen: Opdrachtgever en Bosch & van Rijn BV gezamenlijk. 
 

2 Algemeen 
 
2.1  Een Overeenkomst wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Bosch & 
van Rijn BV. Artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing. . 
 
 
2.2  Alle handelingen die in het kader van een opdracht door Opdrachtuitvoer-
ders worden verricht, worden geacht handelingen door of namens Bosch & van Rijn 
BV te zijn. 
 
2.3 De aanbiedingen en offertes van Bosch & van Rijn BV zijn vrijblijvend tenzij in 
de aanbieding of de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. Bosch & van Rijn BV is 
bovendien niet gebonden aan kennelijke verschrijvingen in aanbiedingen, bevesti-
gingen, offertes, tarievenlijsten en/of eindafrekeningen. 

3 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
 
3.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, de 
daarmee samenhangende overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Bosch & 
van Rijn BV en alle aanbiedingen, werkzaamheden en offertes van Bosch & van Rijn 
BV. Toepassing van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitgeslo-
ten.  
 
3.2  Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst 
worden afgeweken. 
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3.3  Indien enig beding in deze Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst 
ongeldig of nietig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Par-
tijen verbinden zich om in overleg het betreffende beding te vervangen door een 
beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zo veel mogelijk benadert. 

4 Uitgangspunten 
 
4.1  Bosch & van Rijn BV staat in voor de integriteit van haar handelen. Bosch & 
van Rijn BV handelt (des)kundig ten opzichte van de Opdrachtgever en ten aanzien 
van de uitvoering van de Overeenkomst, waarborgt haar professionele en relatio-
nele onafhankelijkheid , vermijdt dat bij de uitvoering van de Overeenkomstandere 
belangen dan die van de Overeenkomst zelf een rol spelen en verplicht zich ertoe 
de Opdrachtgever op zijn handelwijze aan te spreken indien deze zich niet als goed 
Opdrachtgever gedraagt. 
 
4.2  De Opdrachtgever is oprecht in de (voor)gesprekken met Bosch & van Rijn BV 
over de concurrentie van andere adviesbureaus, de criteria die gelden voor selectie 
en de termijn waarbinnen de keuze valt. 
 
4.3  De Opdrachtgever staat in voor een verantwoord beleid. 
 
4.4  De Opdrachtgever is zorgvuldig in het verstrekken van informatie die ge-
vraagd en ongevraagd nodig is om de Overeenkomst goed en doelmatig te kunnen 
uitvoeren. 
 
4.5  De Opdrachtgever stelt zich als een betrouwbare partner op door afspraken 
op tijd en volledig na te komen, inclusief het betalen van de facturen. 

5 Totstandkoming Overeenkomst 
 
5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging 
door Bosch & van Rijn BV zijn ontvangen. 
 
5.2 De Overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd  en bevat, indien van toepas-
sing, de volgende afspraken over de inhoud en uitvoeringsvoorwaarden van de op-
dracht: 

- een omschrijving van de inhoud en begrenzing van de opdracht; 
- het beoogde doel van de opdracht; 
- wederzijdse organisatorische verhoudingen en gezamenlijke werkwijzen; 
- de beperkingen van de opdrachtuitvoering; 
- de bepaling van de persoon of personen aan wie Bosch & van Rijn BV advi-

seert en aan wie en op welke wijze wordt gerapporteerd over het verloop 
van de opdracht; 

- een kostenraming en de wijze van handelen indien de werkelijke kosten de 
raming overschrijden; 

-  de handelwijze bij inschakeling van opdrachtuitvoerders en de facturering 
daarvan; 

-  (indien van toepassing) de eigendoms- en auteursrechten. 
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6 Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en 
werkruimte door Opdrachtgever 
 
6.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waar-
van Bosch & van Rijn BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Op-
drachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het 
uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de vorm en op de wijze als gevraagd aan 
Bosch & van Rijn BV worden verstrekt. 
 
6.2 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en 
informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan Bosch & van Rijn BV zijn verstrekt, 
heeft Bosch & van Rijn BV het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schor-
ten dan wel de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de geof-
freerde tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 
6.3 Opdrachtgever is gehouden Bosch & van Rijn BV onverwijld te informeren 
over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overen-
komst van belang kunnen zijn. 
 
6.4  Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaar-
heid van de door of namens hem aan Bosch & van Rijn BV verstrekte gegevens en 
informatie. 
 
6.5  Als Bosch & van Rijn BV daarom verzoekt, stelt de Opdrachtgever kosteloos 
medewerkers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever ter beschikking, die 
bij de werkzaamheden van het Bosch & van Rijn BV betrokken (zullen) zijn. 
 
6.6  Als Bosch & van Rijn BV daarom verzoekt, stelt de Opdrachtgever Bosch & 
van Rijn BV kosteloos een eigen werkruimte en de (kantoor)faciliteiten die nodig 
zijn om op locatie werkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst uit te kun-
nen voeren, ter beschikking. 
 

7 Geheimhouding 
 
7.1  Bosch & van Rijn BV neemt jegens derden die niet bij de uitvoering van de 
Overeenkomst zijn betrokken zorgvuldigheid en geheimhouding in acht van ver-
trouwelijke gegevens dan wel concurrentiegevoelige informatie van de Opdracht-
gever die haar in het kader van de Overeenkomst ter kennis is gekomen, tenzij op 
Bosch & van Rijn BV een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, Bosch 
& van Rijn BV zich voor de (tucht)rechter moet verdedigen, de Opdrachtgever  
Bosch & van Rijn BV van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven of de informatie 
via openbare bronnen verkregen is. Bosch & van Rijn BV dient alle in het kader van 
de Overeenkomst noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming 
van de belangen van de Opdrachtgever. 
 
7.2  De Opdrachtgever mag, zonder schriftelijke toestemming van Bosch & van 
Rijn BV, aan derden geen mededeling doen over de aanpak, de werkwijze, de in-
houd van adviezen of opinies van Bosch & van Rijn BV, noch haar rapportage of 
ander al dan niet schriftelijk materiaal ter beschikking stellen of anderszins 
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openbaar maken, tenzij op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot open-
baarmaking rust. 
 
7.3 Wanneer de Opdrachtgever artikel 7.2 overtreedt, verbeurt de Opdrachtge-
ver, ongeacht of de overtreding aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend en 
zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve 
van Bosch & van Rijn BV een onmiddellijk opeisbare boete van € 100.000 voor elke 
overtreding en daarnaast een bedrag van € 10.000 voor elke dag dat die overtreding 
voortduurt, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onver-
minderd de overige rechten van Bosch & van Rijn BV, waaronder het recht om naast 
de boete schadevergoeding te vorderen. 
 

8 Intellectueel eigendom 
 
8.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software en overige 
producten van de geest, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst 
dan wel in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het 
eigendom van Bosch & van Rijn BV, voor zover deze niet reeds aan derden toeko-
men. Openbaarmaking, verder gebruik of verdere verspreiding is alleen toegestaan 
na verkregen schriftelijke toestemming van Bosch & van Rijn BV, onverminderd het 
bepaalde in 5.2. 
 
8.2  De Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik 
in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Overeenkomst. 
Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, is het voorgaande van 
overeenkomstige toepassing. 
 
8.3 Wanneer de Opdrachtgever artikel 8.1 overtreedt, verbeurt de Opdrachtge-
ver, ongeacht of de overtreding aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend en 
zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve 
van Bosch & van Rijn BV een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000 voor elke 
overtreding en daarnaast een bedrag van € 10.00 voor elke dag dat die overtreding 
voortduurt, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onver-
minderd de overige rechten van Bosch & van Rijn BV, waaronder het recht om naast 
de boete schadevergoeding te vorderen. 

9 Uitvoering van de Overeenkomst 
 
9.1  De Overeenkomst wordt naar beste inzicht en vermogen alsmede naar de 
eisen van professionaliteit en goed opdrachtnemerschap uitgevoerd door of na-
mens Bosch & van Rijn BV. 
 
9.2  De verplichting als bedoeld in 9.1 heeft het karakter van een inspanningsver-
plichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegaran-
deerd, tenzij Bosch & van Rijn BV en de opdrachtgever vóór het aanvaarden van de 
opdracht expliciet en schriftelijk overeenstemming bereiken over het te behalen 
resultaat en indien tussen partijen vaststaat dat de omschrijving van het te behalen 
resultaat slechts voor één uitleg vatbaar is en het resultaat objectief vast te stellen 
is (resultaatverplichting). Indien de schriftelijke resultaatverplichting niet aan de 
voorgaande cumulatieve vereisten voldoet, komt aan de opdrachtgever geen 
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beroep toe op de resultaatverplichting van Bosch & van Rijn BV. Hetzelfde geldt 
indien het resultaat buiten de invloed van Bosch & van Rijn BV om niet wordt be-
reikt. 
 
9.3  Bosch & van Rijn BV kan één of meer Opdrachtuitvoerders vervangen. De 
wijziging mag de kwaliteit van de in het kader van de Overeenkomst te verrichten 
werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig 
beïnvloeden. Een wijziging van Opdrachtuitvoerders kan ook op verzoek van de Op-
drachtgever in overleg met Bosch & van Rijn BV plaatsvinden. 
 
9.4  Het betrekken of inschakelen van Opdrachtuitvoerders bij de opdrachtuit-
voering door de Opdrachtgever of door Bosch & van Rijn BV geschiedt uitsluitend 
in onderling overleg. 
 
9.5  De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en de kosten kunnen wijzi-
gen, indien Partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van 
de Overeenkomst dan wel de daaruit voortvloeiende advieswerkzaamheden uit te 
breiden of te wijzigen. 
 
9.6  Indien tussentijdse wijziging noodzakelijk is door toedoen van de Opdracht-
gever, brengt Bosch & van Rijn BV de noodzakelijke aanpassingen aan voor zover 
de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt 
tot meerwerk, zijn de daarbij behorende kosten voor rekening van de Opdrachtge-
ver. 
 

10 Duur en beëindiging  
 
10.1 De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Bosch & van 
Rijn BV worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie 
die Bosch & van Rijn BV verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Bosch & 
van Rijn BV kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd 
voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. Termijnen waarbinnen werkzaamheden 
dienen te zijn voltooid, zijn daarom alleen fatale termijnen wanneer dat schriftelijk 
is overeengekomen. 
 
 
10.2  De overeenkomst eindigt  zodra de eindafrekening door de Opdrachtgever is 
goedgekeurd. De Opdrachtgever dient Bosch & van Rijn BV hierover binnen een 
termijn van dertig dagen na dagtekening van de eindafrekening te berichten. Wan-
neer de Opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening 
geacht te zijn goedgekeurd. 
 

11 Tussentijdse beëindiging  
 
11.1  In afwijking van artikel 7:408 lid 1 BW kan de Opdrachtgever de Overeen-
komst alleen tussentijds opzeggen, indien  de opdrachtuitvoering niet meer kan 
plaatshebben conform de Overeenkomst. De opzegging wordt gemotiveerd en 
schriftelijk aan de wederpartij bekend gemaakt. Bosch & van Rijn BV dan wel de 
opdrachtgever mogen van de bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts 
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gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan de in-
vloed van de beëindigende partij onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, vol-
tooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Bosch & van Rijn 
BV behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe ver-
richte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever indien mogelijk en onder 
voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden 
ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich mee-
brengt, worden deze in rekening gebracht. 
 
11.2  In geval van (een aanvraag van) faillissement, (voorlopige)  surseance van be-
taling, ontbinding van de Opdrachtgever of toepassing van de Wet Schuldsanering 
natuurlijke personen, of indien de Opdrachtgever weet dat één van deze situaties 
zich (waarschijnlijk) zal gaan voordoen, is de Opdrachtgever verplicht Bosch & van 
Rijn BV hiervan op de hoogte te stellen. In dat geval  heeft Bosch & van Rijn BV het 
recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot enige 
(schade)vergoeding gehouden te zijn.  

12 Honorarium 
 
12.1  Indien voor advieswerkzaamheden vormen van honorariumberekening wor-
den gehanteerd, anders dan de aan de Overeenkomst bestede hoeveelheid arbeid 
en kosten, of een honorarium in een vast bedrag, wordt daarvan in de Overeen-
komst een duidelijke omschrijving opgenomen. Bosch & van Rijn BV vergewist zich 
er dan van dat hiermee het belang van de Opdrachtgever is gediend en de eigen 
onafhankelijkheid blijft gewaarborgd. 

 
12.2  Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen 
staat in de overeenkomst expliciet aangegeven, of daarin zijn begrepen de secreta-
riaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. 
Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden bere-
kend mits hierover expliciete en schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Een tussen-
tijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Bosch & van Rijn BV 
noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kos-
tenvergoedingen, wordt doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten 
opgenomen, tenzij in de Overeenkomst anders is aangegeven. 

 
12.3  Het honorarium van Bosch & van Rijn BV, zo nodig vermeerderd met voor-
schotten en declaraties van Opdrachtuitvoerders, wordt per maand, per kwartaal, 
per jaar of na volbrenging van de advieswerkzaamheden aan de Opdrachtgever in 
rekening gebracht, tenzij de Partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt. 
Over alle door de Opdrachtgever aan Bosch & van Rijn BV verschuldigde bedragen 
wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht. 
 
12.4  Indien de Opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op 
de declaratie van Bosch & van Rijn BV, dan wordt daaraan medewerking verleend. 
De kosten hiervan een zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 
 

13 Betalingsvoorwaarden 
 



  
 

Algemene Voorwaarden Bosch & van Rijn BV Pagina 8 van 11 
 

13.1  Betaling door de Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverre-
kening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen. Betaling dient te ge-
schieden door middel van overmaking op een door Bosch & van Rijn BV aan te wij-
zen bankrekening. 
 
13.2  Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betaaltermijn be-
taalt, is hij vanaf de dag na de vervaldag tevens de wettelijke handelsrente verschul-
digd.  
 
13.3  Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (in-
casso)kosten die Bosch & van Rijn BV maakt als gevolg van de niet-nakoming door 
de Opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Op-
drachtgever. 
 
13.4  Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever 
naar oordeel van Bosch & van Rijn BV daartoe aanleiding geeft, is Bosch & van Rijn 
BV gerechtigd van de Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvul-
lende) zekerheid stelt in een door Bosch & van Rijn BV te bepalen vorm. Als de op-
drachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Bosch & van Rijn BV gerech-
tigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeen-
komst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de Opdrachtgever aan Bosch & 
van Rijn BV uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar. 
 
13.5  In geval van twee of meer Opdrachtgevers, is iedere Opdrachtgever hoofde-
lijk aansprakelijk voor nakoming van de betalingsverplichtingen uit de Overeen-
komst, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie, voor zover de advieswerk-
zaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht. 

 

14 Klachten 
 
14.1  Een klacht over verrichte werkzaamheden of een factuurbedrag dient binnen 
dertig dagen na verzending van de stukken of de informatie waarover de opdracht-
gever klaagt, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij de tekortkoming re-
delijkerwijs niet eerder kon ontdekken binnen dertig dagen na ontdekking van de 
tekortkoming, schriftelijk aan Bosch & van Rijn BV kenbaar te worden gemaakt. 
Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van alle aanspraken. 
 
14.2  Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 
 
14.3  In geval van een gegronde klacht, naar oordeel van Bosch & van Rijn BV, heeft 
Bosch & van Rijn BV de keuze tussen aanpassing van het factuurbedrag, het koste-
loos verbeteren of het opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden 
dan wel het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst. 
 

15 Aansprakelijkheid 
 
15.1  Bosch & van Rijn BV is alleen aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uit-
voering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen 
door Bosch & van Rijn BV van de zorgvuldigheid, de (des)kundigheid dan wel de 
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professionaliteit waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden ver-
trouwd. Bosch & van Rijn BV is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit 
activiteiten van Opdrachtuitvoerders.  
 
15.2  De aansprakelijkheid van Bosch & van Rijn BV is beperkt tot het bedrag dat 
onder de verzekering van Bosch & van Rijn BV wordt uitbetaald. Op verzoek geeft 
Bosch & van Rijn BV inzage in de polisvoorwaarden. Wanneer de verzekeraar niet 
uitkeert, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot € 25.000 per gebeurtenis of serie 
van samenhangende gebeurtenissen. 
 
15.3  Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Bosch & van Rijn BV voor schade 
die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bosch & van Rijn BV of 
haar leidinggevende ondergeschikten. 
 
15.4  Alle vorderingsrechten van de Opdrachtgever op Bosch & van Rijn BV, verval-
len zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de Opdrachtge-
ver bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die 
vorderingsrechten en de Opdrachtgever de betreffende vorderingen niet binnen 
die periode van één jaar in rechte aanhangig maakt.  
 

16 Overmacht 
 
16.1  In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Bosch & van 
Rijn BV in de nakoming van enige verplichting tegenover de Opdrachtgever niet aan 
Bosch & van Rijn BV kan worden toegerekend in geval van overmacht. Onder over-
macht wordt verstaan een van de wil van Bosch & van Rijn BV onafhankelijke om-
standigheid, waardoor zij geheel of gedeeltelijk is verhinderd in de nakoming van 
haar verplichtingen tegenover de Opdrachtgever of waardoor de nakoming van 
haar verplichtingen in redelijkheid niet van Bosch & van Rijn BV kan worden ver-
langd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleve-
ranciers of andere Opdrachtuitvoerders, calamiteiten of dreiging daartoe zoals 
brand, waterschade, oproer, (terroristische) aanslag, werkstaking van (ingehuurd) 
personeel, stroomstoringen of computervirussen.  
 
16.2 Wanneer zich een overmachtssituatie voordoet als bedoeld in artikel 15.5 als 
gevolg waarvan Bosch & van Rijn BV niet aan haar verplichtingen tegenover de Op-
drachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Bosch 
& van Rijn BV niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Als deze situatie dertig da-
gen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Bosch & van Rijn BV is in dat geval niet gehou-
den tot vergoeding van enige schade, ook niet als Bosch & van Rijn BV als gevolg 
van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.  
 

17 Persoonsgegevens 
 
17.1 Persoonsgegevens die door Bosch & van Rijn BV worden verwerkt in verband 
met de uitvoering van de Overeenkomst, worden in de administratie van Bosch & 
van Rijn BV opgenomen. Bosch & van Rijn BV verwerkt de persoonsgegevens 
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conform de toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met haar pri-
vacybeleid, te vinden op haar website. 

18 Toepasselijk recht 
 
18.1  Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht 
van toepassing. 
 

19 Geschillenregeling 
 
19.1  Geschillen die ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de Overeen-
komst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, kunnen 
worden beslecht bij de Rechtbank te Utrecht of, indien Partijen daaraan gezamen-
lijk de voorkeur geven, worden voorgelegd aan één of meer mediators. 
 
19.2  Er is sprake van een geschil indien één van beide Partijen dit in een aangete-
kend schrijven aan de andere partij stelt. 
 
 
 
Bosch & van Rijn BV 
Franz-Lisztplantsoen 200 
3533 JG Utrecht 
030 – 677 64 66 
info@boschenvanrijn.nl 
 
KvK: 30272245 
BTW: NL00821409815B01 
Bank: NL56 INGB 0005 7245 34 
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