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Algemene voorwaarden Evoavergunningen.nl
Artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen Evoavergunningen.nl en een Opdrachtgever waarop Evoavergunningen.nl deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Indien zich tussen partijen een situatie
voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te
worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Artikel 2. Offertes, aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen van Evoavergunningen.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte
een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt
de aanbieding altijd na 30 dagen. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn
exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten tenzij anders aangegeven.
Artikel 3. Contractduur
De overeenkomst tussen Evoavergunningen.nl en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor
bepaalde tijd tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Evoavergunningen.nl zal de overeenkomst
naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Evoavergunningen.nl is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en
het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. De Opdrachtgever draagt er zorg
voor dat alle gegevens, waarvan Evoavergunningen.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Evoavergunningen.nl worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de
Evoavergunningen.nl zijn verstrekt, heeft Evoavergunningen.nl het recht de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
Evoavergunningen.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
Evoavergunningen.nl is uitgegaan van de door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
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onvolledige gegevens. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor
een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan
zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing
van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de
overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan
dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor
kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.
Evoavergunningen.nl zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. De
Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder
begrepen de wijziging in prijs. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde
overeenkomst levert geen wanprestatie van Evoavergunningen.nl op en is voor de
Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. Indien de
Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe
hij jegens Evoavergunningen.nl gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle
schade aan de zijde van de Evoavergunningen.nl daardoor direct of indirect ontstaan.
Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
Evoavergunningen.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de
overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst
Evovergunningen.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat
de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het
sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien
door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Evoavergunningen.nl
kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen
condities zal nakomen. Voorts is Evoavergunningen.nl bevoegd de overeenkomst te
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van
de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die
van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet
van Evoavergunningen.nl kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden
zijn de vorderingen van Evoavergunningen.nl op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Indien Evoavergunningen.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever
toerekenbaar is, is Evoavergunningen.nl gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder
begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Indien de Opdrachtgever een
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geplaatste aanvraag geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die
werden verricht en de daarvoor gereedgemaakte zaken en de voor de uitvoering van de
overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening
worden gebracht.
Artikel 5 Overmacht
Evoavergunningen.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet
is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van de buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
Evoavergunningen.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Evoavergunningen.nl niet
in staat is zijn verplichtingen na te komen. Evoavergunningen.nl heeft ook het recht zich op
overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de
overeenkomst verhindert, intreedt nadat Evoavergunningen.nl zijn verbintenis had moeten
nakomen. Voor zover Evoavergunningen.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn
verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeeltelijk zelfstandige
waarde toekomt, is Evoavergunningen.nl gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden
deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 6. Betaling
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente
verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment
dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
Artikel 7. Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Evoavergunningen.nl partij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het
buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij
aldaar woonplaats heeft.
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