ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die door MOAB 488
ten behoeve van opdrachtgevers worden uitgevoerd. Eventuele aanvullende voorwaarden
worden in de offerte opgenomen en door opdrachtgever en MOAB488 ondertekend.
Uitvoering van de opdracht
Alle werkzaamheden worden naar beste vermogen en overeenkomstig de eisen van
professionaliteit verricht met volledig behoud van de eigen verantwoordelijkheid. Uit de met
de opdrachtgever gesloten overeenkomst vloeit voor MOAB488 een inspanningsverplichting
voort, geen resultaatverplichting.
Vertrouwelijkheid
MOAB488 zorgt ervoor dat door de opdrachtgever vertrouwelijk ter beschikking gestelde
informatie niet ter kennis of beschikbaarheid van derden komt.
Intellectueel eigendom
MOAB488 behoudt zich wat betreft het geleverde product de rechten en bevoegdheden voor
die haar toekomen op grond van de auteurswet en andere wet- en regelgeving. Indien dit in
de overeenkomst is bepaald, kan het auteursrecht worden overgedragen aan de
opdrachtgever.
Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade aan de belangen van de
opdrachtgever als gevolg van het uitvoeren van de opdracht kan niet worden aanvaard, tenzij
als gevolg van aanwijsbare en toerekenbare afwijking door MOAB488 van de in de
overeenkomst gemaakte afspraken. In dat laatste geval wordt aansprakelijkheid beperkt tot
ten hoogste het in de overeenkomst afgesproken honorarium.
In het geval is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, is MOAB488 niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook. De opdrachtgever
vrijwaart MOAB488 voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering
van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
Wijzigingen en duur van de opdracht
Indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat door bepaalde omstandigheden, die buiten
de verantwoordelijkheid van MOAB488 liggen, een behoorlijke uitvoering van de opdracht
wordt belemmerd en/of de geraamde tijdsbesteding wordt overschreden, zullen MOAB 488 en
opdrachtgever tijdig in overleg treden en de overeenkomst op relevante onderdelen wijzigen.
Facturering
De aan de opdracht bestede uren worden maandelijks gefactureerd, tenzij anders is
overeengekomen. De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald. Bij
overschrijding van deze termijn behoudt MOAB488 zich het recht voor de wettelijke rente in
rekening te brengen.

