Algemene voorwaarden bij de uitvoering van opdrachten door LSJ Medisch Projectbureau, gevestigd te
Leiden.

1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en
overeenkomsten voor advisering of andere werkzaamheden tussen LSJ Medisch Projectbureau (hierna te
noemen ‘LSJ’) en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
2. Grondslag offertes
Offertes van LSJ 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, uitvoering en afronding
van de opdracht heeft verstrekt. Met het aanvaarden van een opdracht verbindt LSJ zich in te spannen om
een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat te realiseren. De verplichtingen van LSJ zijn beperkt tot
hetgeen in de offerte is opgenomen.
3. Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever
Opdrachtgever verschaft LSJ tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn om de
gewenste activiteiten uit te voeren.
4. Uitvoering
LSJ is bij het uitvoeren van de werkzaamheden geheel zelfstandig. Het staat LSJ vrij om met inachtneming
van de afspraken met de opdrachtgever de werkzaamheden naar eigen inzicht te verwezenlijken.
5. Het betrekken van derden bij de opdrachtvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door LSJ
geschiedt uitsluitend in onderling overleg. Kosten hiervoor zijn, tenzij expliciet anders overeengekomen
voor rekening van opdrachtgever.
6. Wijziging adviesteam
LSJ kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien het meent
dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te
verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.
7. Tarieven en kosten van de opdracht
Betaling vindt plaats op basis van een vooraf overeengekomen tarief. Alle tarieven zijn exclusief reiskosten
en BTW. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte
aangegeven of daarin zijn inbegrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere
opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden
berekend.
8. Betalingsvoorwaarden
LSJ Medisch Projectbureau dient voor betaling een declaratie in bij het opdrachtgever. Betaling dient te
geschieden binnen 30 dagen na indiening van de factuur. Na die vervaldag kan de wettelijke rente in
rekening gebracht worden, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft kan LSJ
met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Bij het niet
nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten
laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
9. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen
tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit
voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien door toedoen van opdrachtgever
tussentijdse wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal LSJ in overleg met de opdrachtgever de
noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als aanvullende opdracht
aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Dit echter uitsluiten met instemming van
opdrachtgever.

10. Afsluiting van de opdracht
De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd.
De opdrachtgever dient binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening hierover te berichten. Indien de
opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht goedgekeurd te zijn.
Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van LSJ totdat deze door opdrachtgever zijn
betaald.
11. Voortijdige beëindiging van de overeenkomst
Indien één der partijen de overeenkomst voortijdig wil beëindigen zal deze de andere partij direct
schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte stellen van de redenen daartoe. Er geldt een opzegtermijn van
twee weken. Tussentijdse onmiddellijke beëindiging is mogelijk op grond van zodanig gewichtige redenen
dat van de opzeggende partij verdere samenwerking in redelijkheid niet langer gevergd mag worden.
Indien de opzeggende partij de overeenkomst per direct beëindigt is deze gehouden tot het betalen van
een bedrag ter hoogte van de overeengekomen vergoeding van vier dagdelen werk ter compensatie van
schade. Deze vergoeding is niet verschuldigd indien LSJ Medisch Projectbureau grove schuld of nalatigheid
kan worden verweten.
12. Vertrouwelijkheid
LSJ neemt de wet- en regelgeving betreffende privacy in acht. Gegevens waarvan in redelijkheid
aangenomen kan worden dat deze vertrouwelijk zijn of anderszins bedrijfsgevoelige informatie bevat
zullen in alle gevallen als strikt vertrouwelijk worden behandeld. LSJ is gehouden zich in te spannen om
vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige gegevens zodanig te behandelen en op te slaan als redelijkerwijs mag
worden verwacht. Hieronder is inbegrepen opslag op met wachtwoord beveiligde computers of andere
informatiedragers en gebruik van encryptie in geval van cloudopslag.
13. Aansprakelijkheid
LSJ is niet aansprakelijk voor schade van welke aard en door welke oorzaak dan ook aan de zijde van
opdrachtgever of derden opgetreden in verband met de door LSJ uitgevoerde opdracht, tenzij LSJ ten
aanzien van het ontstaan van schade opzet of grove schuld kan worden verweten. LSJ is niet aansprakelijk
voor de gevolgen van onjuistheid of onvolledigheid van gegevens die opdrachtgever gehouden is hem te
verschaffen of verschaft heeft. Eventuele aansprakelijkheid is in alle gevallen begrensd tot het maximum
bedrag waarvoor LSJ is verzekerd middels haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
14. Slotbepalingen
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts naar oordeel van een van de betrokkenen als
zodanig beschreven, voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst, zullen worden
beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Gravenhage.
15. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

