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In alle gevallen waarin Lifeness haar diensten verleent, zijn de in deze brochure genoemde informatie en
algemene voorwaarden van toepassing.
Lifeness is een eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 70398186. Lifeness
verricht voor opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst van opdracht (art. 7:400 BW) algemene
advies- en consultancywerkzaamheden en in het bijzonder op het gebied van installatietechniek. De wijze
van uitvoering van de opdracht is geheel overgelaten aan Lifeness.
Looptijd
De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging is voor beide partijen mogelijk tegen het
einde van de maand, met inachtneming van een minimale opzegtermijn van 3 maanden.
Lifeness is bevoegd de opdracht zonder verzuim per direct te ontbinden in het geval opdrachtgever
tekortschiet in de nakoming van enige verplichting of wanneer er sprake is van (een aanvraag tot)
faillissement, surseance van betaling of liquidatie van opdrachtgever.
Loon / Onkosten
Lifeness heeft recht op loon/honorarium. Voor de berekening daarvan hebben de volgende uitgangspunten
te gelden.
Opdrachtgever is aan Lifeness voor diens werkzaamheden verschuldigd een vergoeding tegen een tussen
partijen bepaald uurtarief. Voor reistijd (tijdens werkuren en woon-werk) geldt hetzelfde tarief.
Het aantal uren dat Lifeness de overeengekomen werkzaamheden zal verrichten, staat niet vast.
Opdrachtgever betaalt maandelijks vooraf een voorschot op basis van het aantal werkdagen en -uren als
nader tussen partijen is bepaald of gebruikelijk is geworden. Het aantal gewerkte uren wordt achteraf aan
het einde van de maand gefactureerd en verrekend met het reeds betaalde voorschot.
Opdrachtgever is gehouden om onkosten die Lifeness heeft gemaakt bij de uitvoering van de
overeengekomen werkzaamheden te vergoeden. De administratie van Lifeness ter zake daarvan is leidend
en wordt verondersteld juist te zijn. Lifeness factureert maandelijks achteraf deze onkosten.
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Het genoemde uurtarief wordt jaarlijks per 1 januari verhoogd met een door Lifeness in redelijkheid vast te
stellen percentage. Is de door het Centrale Bureau voor de Statistiek (CBS) vast te stellen
Consumentenprijsindex (CPI) positief (meer dan 100), dan is de verhoging ten minste gelijk daaraan. Is
deze negatief (minder dan 100) dan blijft het uurtarief gelijk.
Er geldt een betalingstermijn van 7 dagen. Bij overschrijding is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en
per direct vertragingsrente verschuldigd. De vertragingsrente is gelijk aan de geldende wettelijke
handelsrente.
De hier genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Indien BTW van toepassing is, zullen deze bedragen met
een bedrag aan BTW worden vermeerderd.
Opdrachtgever is gehouden om, tot meerdere zekerheid van nakoming van haar (betalings)verplichtingen
jegens Lifeness uit hoofde van de opdracht, op eerste verzoek ten behoeve van Lifeness zekerheden te
verstrekken, waaronder pandrechten op debiteuren, voorraden en inventaris. Daartoe zal zo nodig een
nadere akte worden opgemaakt.
Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek aan Lifeness ten opzichte van het voorschot als eerder
bedoeld een aanvullend voorschot te voldoen. In afwijking van de eerder aangegeven betalingstermijn geldt
hiervoor een betalingstermijn van 2 dagen.
Indien opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting uit hoofde van de opdracht of Lifeness meent dat
het betaalde voorschot onvoldoende dekking biedt voor te verrichten werkzaamheden of te maken onkosten,
kan Lifeness de overeengekomen werkzaamheden opschorten, zonder dat Lifeness daarvoor aansprakelijk
kan worden gehouden.
Aansprakelijkheid
Op Lifeness rusten uit hoofde van de opdracht uitsluitend inspanningsverplichtingen en uitdrukkelijk géén
resultaatsverplichtingen.
Lifeness is niet aansprakelijk jegens opdrachtgever voor enige schade die voortkomt uit of verband houdt
met (de uitvoering van) de opdracht, tenzij deze is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van
Lifeness. In geen geval is Lifeness aansprakelijk voor enige gevolgschade/bedrijfsschade. Onder
gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten
en reis- en verblijfkosten. Opdrachtgever vrijwaart Lifeness voor alle mogelijke aanspraken van derden, die
verband houden met of voortvloeien uit (de uitvoering van) deze opdracht.
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Lifeness beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (met diverse uitsluitingen). Als Lifeness
ondanks het voornoemde omtrent aansprakelijkheid toch aansprakelijk gehouden kan worden is de
aansprakelijkheid altijd beperkt tot zover als de verzekering dekking biedt en bovendien is de
aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met
het bedrag van het eigen risico van Lifeness.
Als Lifeness om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperkingen zoals hiervoor genoemd, is
de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal het totaalbedrag dat opdrachtgever aan Lifeness
uit hoofde van de opdracht aan vergoeding verschuldigd is.
Rechts- en forumkeuze
Zowel de opdracht als alle daaruit voor partijen voortvloeiende en daarmee samenhangende (contractuele
en niet-contractuele) verbintenissen worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die verband
houden met de opdracht en alle daaruit voor partijen voortvloeiende en daarmee samenhangende
(contractuele en niet-contractuele) verbintenissen worden bij uitsluiting in eerste aanleg beslecht door de
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, tenzij dwingend wettelijk een andere rechter is
aangewezen.
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