
Algemene voorwaarden Feed our Future 

 
Artikel 1 Algemeen 

1. Feed our Future is een eenmanszaak naar Nederlands recht. Deze algemene voorwaarden 

zijn van toepassing op alle door Feed our Future aanvaarde opdrachten, eventuele 

vervolgopdrachten en overige werkzaamheden.  

2. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. Feed our Future is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Van 

elke wijziging en/of aanvulling ontvangt de opdrachtgever van tevoren schriftelijk bericht.  

 

      Artikel 2 Overeenkomsten  
1. Overeenkomsten en opdrachten komen tot stand op het moment dat Feed Our Future de    

opdracht schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.  

2. Feed our Future zal zich inspannen de overeenkomst naar beste vermogen en 

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting). 

3. Indien van toepassing is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig en volledig 

aanleveren van informatie die noodzakelijk is om de opdracht naar behoren uit te voeren. 

4. Afwijkingen in het eindresultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen 

reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.  

5. De looptijd van een overeenkomst wordt altijd vooraf duidelijk gecommuniceerd.  

6. Alle aanbiedingen en offertes van Feed our Future zijn vrijblijvend – tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen – en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. 

7. Tussentijdse overeengekomen wijzigingen en/of aanvullende werkzaamheden zal Feed our 

Future schriftelijk bevestigen. Indien tussentijdse wijzigingen consequenties hebben voor de 

beoogde resultaten, de tijdsplanning en/of de overeenkomst meldt Feed our Future dit in het 

vroegst mogelijkste stadium.  

Artikel 3 Vergoedingen  
1. Vergoedingen zijn gebaseerd op de door Feed our Future gebruikelijke gehanteerde tarieven 

per uur, sessie, dag(deel) of voor een specifieke opdracht, te vermeerderen met eventueel 

verschuldigde BTW en andere heffingen van overheidswege. Eventuele kosten gebonden aan 

de opdracht en/of reis- en verblijfskosten worden afzonderlijk gedeclareerd.  

2. De administratieve gegevens van Feed our Future vormen de grondslag en zijn beslissend 

voor het bepalen van de aan de opdracht bestede tijd.  

 
Artikel 4 Intellectueel eigendom 

1. De in het kader van de opdracht door Feed our Future geleverde resultaten (zoals adviezen, 

rapporten, tekstverwerking, ontwerpen), presentaties en andere materialen en/of bestanden 

zijn eigendom van Feed our Future, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden 

ter beschikking zijn gesteld.  

2. Opdrachtgevers die deelnemen aan een programma, workshop of event van Feed our Future 

zijn zich ervan bewust dat op alle informatie, uitwerkingen en resultaten van Feed our Future 

intellectueel eigendom rust en daarmee wordt beschermd.  

3. Feed our Future heeft ten 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) 

verwijderen of vermelden. Wanneer de opdrachtgever het resultaat zonder vermelding van 



naam van Feed our Future openbaar wil maken of vermenigvuldigen, moet hier eerst 

schriftelijk toestemming voor worden gevraagd bij Feed our Future. 

4. Feed our Future heeft het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen 

kennis voor andere doeleinden te gebruiken. Feed our Future mag hierbij geen 

vertrouwelijke informatie delen met derden.  

 

Artikel 5 Overmacht 

1. Feed our Future is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als zij hiertoe 

gehinderd wordt ter gevolge van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld of 

aan haar is toe te rekenen. 

2. Feed our Future kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen 

uit de overeenkomst opschorten.  

3. Als Feed our Future ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de 

overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Feed 

our Future het recht om het reeds nagekomen resultaat separaat te factureren. 

Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke 

overeenkomst.  

4. In geval van overmacht zal Feed our Future zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst 

te voorzien van een alternatieve oplossing.  

 

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden 

1. Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum zonder aftrek, verrekening of 

opschorting te worden betaald op de aangegeven bankrekening.  

2. Eventuele kosten die Feed our Future maakt voor de uitvoering van de opdracht, zoals 

materiaal, reis- en verblijfkosten worden aan de opdrachtgever doorberekend, mits hierover 

vooraf afspraken zijn gemaakt. 

3. Bij overschrijding van de betalingstermijn en/of het niet (tijdig) nakomen van de 

verplichtingen door opdrachtgever heeft Feed our Future het recht de uitvoering van de 

opdracht of levering van producten op te schorten of te staken.  

4. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.  

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid 

1. In het geval Feed our Future (toerekenbaar) tekortkomt in de nakoming van haar 

verplichtingen, dient opdrachtgever haar binnen 2 weken na constatering van de 

tekortkoming schriftelijk in gebreke te stellen met een redelijke termijn om alsnog correct en 

deugdelijk na te komen dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op 

te heffen. 

2. Feed our Future is behalve in het geval van opzet of grove schuld nimmer aansprakelijk voor 

enige schade van welke aard dan ook die opdrachtgever, zijn personeel en/of derden lijden 

en die voortvloeit of verband houdt met de opdracht. Indien een fout wordt gemaakt 

doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie aan Feed our Future heeft 

verstrekt, is Feed our Future voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk.  

3. De aansprakelijkheid van Feed our Future is uitdrukkelijk beperkt tot de directe schade die 

opdrachtgever daadwerkelijk heeft geleden. Feed our Future is nimmer aansprakelijk voor 

enige indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederde winst, gemiste 

besparingen, schade door bedrijfsstagnatie etc.  



4. De aansprakelijkheid van Feed our Future is in elk geval beperkt tot maximaal de 

factuurwaarde van de opdracht en geldt tevens alleen voor het gedeelte van de opdracht 

waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.   

5. Bij het inschakelen van derden zal Feed our Future de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 

Feed our Future is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het handelen dan 

wel nalaten  door derden. 

6. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de 

opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd. 

7. Opdrachtgever vrijwaart Feed our Future voor aanspraken van derden. 

 

Artikel 8 Ontbinding, opschorting en annulering 

1. De overeenkomst tussen Feed our Future en opdrachtgever eindigt met voltooiing van de 

overeengekomen werkzaamheden. Financieel gezien is de opdracht voltooid, zodra 

opdrachtgever de laatste factuur van Feed our Future volledig heeft voldaan.  

2. Indien de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds beëindigt is Feed our Future 

gerechtigd alle reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten – waaronder 

nadrukkelijk begrepen kosten van opdrachtverwerving en ontwikkeling van het advies en/of 

projectvoorstel – in rekening te brengen.  

3. Feed our Future is gerechtigd om iedere verdere uitvoering van de werkzaamheden op te 

schorten en iedere met opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden door enkele schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, onverminderd alle 

aan Feed our Future toekomende rechten.  

 

Artikel 9 Toepasselijk recht 

De rechtsverhouding tussen Feed our Future en de opdrachtgever is onderworpen aan 

Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Feed 

our Future voortvloeien kunnen uitsluitend aan de Nederlandse rechter in Arnhem 

voorgelegd worden.  
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