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Algemene Voorwaarden 
 

De Louw Veterinair Advies 
 

 

Artikel 1 

• Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, 

werkzaamheden en levering van diensten door of namens  De Louw Veterinair Advies 

• Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien deze uitdrukkelijk en 

schriftelijk in de overeenkomst tussen opdrachtgever en De Louw Veterinair Advies zijn 

vastgelegd 

 

Artikel 2: Definities 

• De Louw Veterinair Advies = eenmanszaak in de veterinaire dienstverlening, gevestigd 

Scheyvenhofweg 3, 6093 PR Heythuysen, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

Roermond onder nummer 72196467, hierna te noemen opdrachtnemer 

• Opdrachtgever = de partij met wie De Louw Veterinair advies een opdracht overeenkomt om 

werkzaamheden te verrichten 

• Overeenkomst van Dienstverlening = de schriftelijke overeenkomst tussen De Louw 

Veterinair Advies en de opdrachtgever 

• Opdrachtgevertarief = het tarief dat De Louw Veterinair Advies aan de opdrachtgever per uur 

of per opdracht in rekening brengt, exclusief kostenvergoeding en BTW, zoals 

overeengekomen, tenzij anders vermeld 

 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst 

• Overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtnemer de dienstverlening heeft 

aangeboden en de opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard 

• Deze algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de overeenkomst 

• Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen een vaste prijs per opdracht of per uur 

overeenkomen 

• De aanbiedingen zijn hooguit 30 dagen geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van 

aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen de gestelde termijn aanvaard, dan 

vervalt het aanbod. 

 

Artikel 4: Duur van de opdracht 

• De opdracht kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden aangegaan. 

• De opdracht voor bepaalde tijd kan worden aangegaan voor een vooraf vastgestelde 

tijdsperiode  of indien opdracht naar tevredenheid van beide partijen is geklaard, welke 

benoemd is in de Overeenkomst van Dienstverlening. 
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Artikel 5: Opzegging van de opdracht 

• De Opdracht van bepaalde tijd is tussentijds niet opzegbaar,  

tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in de  

Overeenkomst van Dienstverlening. 

• De Opdracht van onbepaalde tijd kan door beide partijen tussentijds  

door middel van een schriftelijke verklaring worden opgezegd met  

inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 

• In afwijking van het voorgaande kan De Louw Veterinair Advies de opdracht met 

onmiddellijke ingang opzeggen indien: 

- Opdrachtgever in verzuim is geraakt ter zake de naleving van op grond van de Opdracht 

en de Overeenkomst van Dienstverlening rustende verplichtingen. 

- Opdrachtgever zijn faillissement of surseance van betaling heeft aangevraagd 

- Opdrachtgever in staat van faillissement is komen verkeren dan wel aan hem surseance 

van betaling is verleend 

- De zeggenschap over opdrachtgever is overgedragen aan een derde, terwijl die derde 

geen garantie stelt voor de nakoming van de verplichtingen die ingevolge de Opdracht en 

de Overeenkomst van Dienstverlening op hem rusten. 

 

Artikel 6: Overmacht 

• Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens 

Opdrachtgever indien dit voor Opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge 

van buiten toedoen van opdrachtnemer ontstane veranderingen in de bij het aangaan der 

verplichtingen bestaande omstandigheden 

• Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Opdrachtnemer geldt in ieder 

geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of 

tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere 

ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, 

overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle 

andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van 

opdrachtnemer kan worden gevergd. 

 

Artikel 7: Einde van de opdracht 

• De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de 

overeengekomen periode of door het intreden van een vooraf vastgestelde objectief 

bepaalbare gebeurtenis of indien de opdracht naar tevredenheid van beide partijen is 

geklaard 

• De Opdracht eindigt op het moment dat de opdrachtnemer niet in staat is de arbeid te 

verrichten wegens arbeidsongeschiktheid, dit zal desgewenst schriftelijk bevestigd worden 
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Artikel 8: Functie 

• De opdrachtnemer is als zelfstandig dierenarts werkzaam,  

op het gebied van de veterinaire dienstverlening 

• De opdrachtnemer verricht haar werkzaamheden zelfstandig  

en naar eigen inzicht. 

• De opdrachtnemer kan binnen de overeengekomen uren haar  

werkzaamheden naar eigen inzicht indelen 

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid 

• Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zij beschikt over een eigen 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering, met een binnen de beroepsgroep gangbare dekking. 

Op verzoek van opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer een bewijs van verzekering 

• De Louw Veterinair Advies is nimmer aansprakelijk voor schade welke door opdrachtgever of 

derden wordt geleden als gevolg van onjuiste of ontijdige door de opdrachtgever of derden 

verstrekte inlichtingen 

 

Artikel 10: Betaling 

• Facturen van De Louw Veterinair Advies dienen binnen 14 dagen na ontvangst door 

Opdrachtgever te worden voldaan, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben 

gemaakt 

• Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling van 

rechtswege over het openstaande bedrag een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd 

• Vanaf het moment van niet tijdig betalen is de opdrachtnemer gerechtigd de verplichtingen 

op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan 

• Indien Opdrachtgever ook na een schriftelijke aanmaning daartoe niet tot voldoening van de 

factuur van De Louw Veterinair Advies over gaat, wordt de vordering ter incasso uit handen 

gegeven. Opdrachtgever is gehouden de volledige kosten die met de incassering gemoeid zijn 

aan De Louw Veterinair Advies te vergoeden 

• Opdrachtgever is nimmer gerechtigd de betaling van facturen van De Louw Veterinair Advies 

op te schorten 

 

Artikel 11: Geheimhouding 

• De Louw Veterinair Advies en opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of 

over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge 

de Opdracht, verstrekken aan derden, tenzij voor zover verstrekking van die informatie nodig 

is om de Opdracht naar behoren uit te kunnen voeren of op hen een wettelijke plicht tot 

bekendmaking rust. 
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Artikel 12: Bescherming persoonsgegevens 

• Opdrachtgever garandeert de relevante regelgeving met  

betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens strikt  

na te leven met betrekking tot de persoonsgegevens die hij van  

De Louw Veterinair Advies verkrijgt. 

 

Artikel 11: Slotbepaling 

• Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht 

van toepassing. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 01-08-2018 

 
 
 
 


