Algemene Inkoopvoorwaarden
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van
toepassing
op
de
offerteaanvraag
en
overeenkomsten met betrekking tot leveringen en
diensten
ten
behoeve
van
LemonCake,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nummer 34309582.

1.2. In deze Algemene Inkoopvoorwaarden zal
LemonCake worden aangeduid als ‘LemonCake’.
De
wederpartij
wordt
aangeduid
als
‘Opdrachtnemer’.
1.3. Door het indienen van de offerte en/of het
tekenen
van
deze
overeenkomst
wijst
Opdrachtnemer uitdrukkelijk de toepasselijkheid
van zijn algemene voorwaarden af.
1.4. Eventuele afwijkingen van deze Algemene
Inkoopvoorwaarden gelden slechts wanneer deze
schriftelijk door LemonCake aan Opdrachtnemer
zijn bevestigd.

Artikel 2:
Uitvoering van de overeenkomst
2.1. Opdrachtnemer heeft expertise op het gebied van
de overeengekomen werkzaamheden en is bereid
deze werkzaamheden buiten dienstbetrekking ten
behoeve van LemonCake te verrichten.
2.2. LemonCake kan, maar is daartoe niet verplicht,
aan Opdrachtnemer te allen tijde opdracht geven tot
het verrichten van deze werkzaamheden buiten
dienstbetrekking.
2.3. Opdrachtnemer kan, maar is daartoe niet
verplicht, te allen tijde een opdracht van LemonCake
tot het verrichten van deze werkzaamheden, buiten
dienstbetrekking, aanvaarden.
2.4. Diensten van Opdrachtnemer zullen deugdelijk
en van hoge kwaliteit zijn.
2.5. Indien diensten van Opdrachtnemer niet naar
verwachting worden geleverd, zal Opdrachtnemer dit
kosteloos herstellen.
2.6. Opdrachtnemer zal bij zijn werkzaamheden in
acht nemen de zorg van een goed Opdrachtnemer.
2.7. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de
overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig.
Hij verricht de overeengekomen werkzaamheden
naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van
LemonCake. Het staat Opdrachtnemer vrij om binnen
dat wat is afgesproken het overeengekomen resultaat
te verwezenlijken. Een en ander laat onverlet dat
LemonCake
Opdrachtnemer
aanwijzingen
als
bedoeld in art 7:402 BW kan geven en dat
Opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan een
tijdig verleende en verantwoorde aanwijzing
betreffende de uitvoering van de opdracht.
2.8. Opdrachtnemer heeft het recht zijn werktijden zelf
vast te stellen, met dien verstande dat de
werkzaamheden uiterlijk op de datum van de
overeengekomen deadline zijn afgerond.
2.9. Opdrachtnemer kan de overeengekomen
werkzaamheden deels of geheel door een ander laten
verrichten indien hij dit tevoren aan LemonCake heeft
meegedeeld en LemonCake zich met die ander kan
verenigen. LemonCake kan alleen een ander
weigeren indien deze niet aan een aantal tussen
partijen overeengekomen objectieve criteria voldoet.
Opdrachtnemer blijft echter te allen tijde tegenover
LemonCake aansprakelijk voor het overeengekomen
resultaat alsof hij de desbetreffende werkzaamheden
zelf heeft verricht.
2.10. Opdrachtnemer houdt LemonCake op de
hoogte van de voortgang van zijn werkzaamheden ter
uitvoering van de opdracht. Indien LemonCake
daarvan anders niet op de hoogte zou zijn, brengt
Opdrachtnemer LemonCake onverwijld in kennis van
de voltooiing van de opdracht. Opdrachtnemer legt
aan LemonCake verantwoording af over de wijze
waarop hij zich van zijn opdracht heeft gekweten.

Artikel 3:
Concurrentie en vertrouwelijkheid
3.1. Opdrachtnemer is via LemonCake mogelijk in
contact gebracht met (potentiële) opdrachtgevers.
Opdrachtnemer zal gedurende 1 jaar na eerste
kennismaking met een (potentiële) opdrachtgever,
dan wel na afloop van een opdracht via LemonCake
geen verbintenissen aangaan met (potentiële)

opdrachtgevers of derden waarmee Opdrachtnemer
in het kader van deze overeenkomst in contact is
geweest, noch zal hij daarover onderhandelingen
voeren, ongeacht of dat rechtstreeks of indirect
geschiedt en of dit geschiedt voor eigen rekening of
voor rekening van derden.
3.2. Opdrachtnemer verklaart alle vertrouwelijke
informatie
van
LemonCake,
waaronder
bedrijfsgegevens en financiële of technische
gegevens, waarover hij uit hoofde van de
overeengekomen werkzaamheden de beschikking
heeft gekregen geheim te houden.
3.3. Opdrachtnemer is van rechtswege in gebreke
door niet-nakoming van het bepaalde in artikelen 3.1
en 3.2, een en ander op straffe van een direct
opeisbare boete ten behoeve van LemonCake van
€ 20.000,- voor iedere overtreding alsmede een boete
van € 2.000,- voor iedere dag dat deze overtreding
voortduurt.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer vrijwaart LemonCake van iedere
aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg
van de werkzaamheden die voortvloeien uit deze
overeenkomst van opdracht. Opdrachtnemer sluit
hiertoe een verzekering af die de risico’s voldoende
dekt.

Artikel 5: Zelfstandigheid
5.1. Opdrachtnemer verklaart de overeengekomen
werkzaamheden uit te voeren in de zelfstandige
uitoefening van zijn beroep. Opdrachtnemer zal vóór
het sluiten van deze overeenkomst aan LemonCake
overleggen een geldige verklaring arbeidsrecht (VARverklaring) waarin is vermeld dat hij ‘winst uit
onderneming’ heeft of dat zijn ‘inkomsten voor
rekening van zijn vennootschap zijn’ (VAR-wuo of
VAR-dga). Uit die VAR-verklaring moet voorts blijken
dat de daarin beschreven werkzaamheden waarvoor
de Opdrachtnemer als zelfstandig ondernemer wordt
beschouwd, overeenkomen met de werkzaamheden
waarvoor deze overeenkomst wordt aangegaan.
Opdrachtnemer zal LemonCake, in geval van aflopen
van de VAR, tijdig een nieuwe VAR doen
toekomen. Wanneer om welke reden dan ook geen
nieuwe VAR-verklaring kan worden verstrekt dan wel
de lopende VAR-verklaring wordt ingetrokken meldt
Opdrachtnemer dit direct aan LemonCake. Tezamen
met de VAR-verklaring zal Opdrachtnemer aan
LemonCake een geldig legitimatiebewijs tonen.
5.2. Op grond van het in het vorige lid bepaalde zal
LemonCake geen loonheffingen en premies voor de
werknemersverzekeringen inhouden op het in artikel
7 genoemde honorarium en afdragen.
5.3. Opdrachtnemer vrijwaart LemonCake voor
eventuele aanspraken van de Belastingdienst en/of
het UWV voor niet-betaalde belasting en/of premies
sociale verzekeringen met betrekking tot het
overeengekomen honorarium.

Artikel 6: Rechten van intellectuele
eigendom en licenties
Aan LemonCake komt in binnen- en buitenland het
intellectuele eigendomsrecht toe voortvloeiende uit de
werkzaamheden van Opdrachtnemer tijdens deze
overeenkomst en gedurende een jaar na afloop
daarvan. Opdrachtnemer zal desgevraagd alle
mededelingen doen en formaliteiten verrichten die
noodzakelijk zijn om LemonCake in staat te stellen de
hiervoor genoemde rechten op zijn naam te
verkrijgen, dit laatste zo nodig na aanvankelijke
aanvraag door Opdrachtnemer, door overdracht op
naam van LemonCake.

Artikel 7: Vergoeding
7.1. Opdrachtnemer zal LemonCake na afronding van
het project en/of project fase een gespecificeerde
factuur zenden ter zake honorarium. Tenzij expliciet
schriftelijk overeengekomen, zullen er geen onkosten,
zoals reistijd, reiskosten, telefoon, administratie of
apparatuur en softwarekosten in rekening gebracht
worden. LemonCake zal de facturen voldoen binnen
30 werkdagen.
7.2. LemonCake is het honorarium niet verschuldigd
wanneer Opdrachtnemer om welke reden dan ook,

ziekte daaronder begrepen, de overeengekomen
werkzaamheden niet verricht.

Artikel 8:
Inkoopvoorwaarden van derden
8.1. Opdrachtnemer dient – indien van toepassing –
akkoord te zijn met inkoopvoorwaarden van
opdrachtgever(s)
van
LemonCake,
voor
dienstverlening van LemonCake waar Opdrachtnemer
bij betrokken is.
8.2. LemonCake wijst Opdrachtnemer nadrukkelijk op
de in lid 1 bedoelde inkoopvoorwaarden.
8.3. Indien bepalingen in de in lid 1 bedoelde
inkoopvoorwaarden in strijd zijn met Algemene
Inkoopvoorwaarden van LemonCake, prevaleren de
in lid 1 bedoelde inkoopvoorwaarden.
8.4. Bepalingen in Algemene Inkoopvoorwaarden van
LemonCake die niet in strijd zijn met bepalingen in de
in lid 1 bedoelde inkoopvoorwaarden blijven van
kracht.

Artikel 9: Overige bepalingen
9.1. Op deze overeenkomst zijn geen verdere
voorwaarden van een van beide partijen van
toepassing. LemonCake kan deze overeenkomst te
allen tijde per direct zonder rechterlijke tussenkomst
schriftelijk (inclusief per e-mail) beëndigen.
9.2. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht
van toepassing. Alle geschillen betreffende deze
overeenkomst zijn in eerste instantie onderworpen
aan de uitspraak van de bevoegde rechter in
Amsterdam.
9.3. Eventuele eerdere afspraken, in welke vorm dan
ook gemaakt, vervallen bij ondertekening van deze
overeenkomst.

