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To e p a sse l i j k h e i d
De I CT~ Office Voorwaarden best aan uit de
m odule Algem een aangevuld m et één of m eer
specifieke m odules per product of dienst . De in
de onderhavige m odule opgenom en bepalingen
zij n, naast de bepalingen van de m odule
Algem een, van t oepassing indien leverancier
dienst en verr icht op het gebied van consult ancy,
advisering en proj ect m anagem ent .
De bepalin gen van deze m odule zij n on losm akelij k ver bonden m et de bepalingen van de
m odu le Algem een . Bij t egenst r ij digheid t u ssen
de bepalin gen van de m odu le Algem een en
de bepalin gen van de onder hav ige m odule,
pr evaler en deze laat st e.
D i e n st v e r l e n i n g
Leverancier zal zich naar best e kunnen inspannen de dienst ver lening m et zorg uit t e voeren, in
voorkom end geval overeenkom st ig de m et cliënt
schrift elij k vast gelegde afspraken en pr ocedur es.
Alle dienst en van leverancier worden uit gevoerd
op basis van een inspanningsverbint enis, t enzij
en voor zover in de schrift elij ke over eenkom st
leverancier uit drukkelij k een result aat heeft t oegezegd en het bet r effende result aat t evens m et
voldoende bepaaldheid is om schr even.
De doorloopt ij d van een opdracht is afhankelij k
van diverse fact or en en om st andigheden, zoals
de inspanning van leverancier, de kwalit eit van
de gegevens en inform at ie die cliënt verst rekt en
de m edew erking van cliënt en relevant e derden.
Tenzij schr ift elij k anders is overeengekom en, zal
leverancier zich daar om niet t evoren w illen verbinden aan een doorloopt ij d van de opdracht .
I ndien is over eengekom en dat de dienst ver lening in fasen zal plaat svinden, is leverancier
gerecht igd de aanvang van de dienst en die t ot
een fase behoren uit t e st ellen t ot dat cliënt de
r esult at en van de daaraan voorafgaande fase
schrift elij k heeft goedgekeurd.
Slechts indien dit schrift elij k is overeengekom en,
is leverancier gehouden bij de uit voering van
de dienst verlening t ij dige en verant w oor d
gegeven aanwij zingen van cliënt op t e volgen.
Leverancier is niet ver plicht aanw ij zingen op t e
volgen die de inhoud of om vang van de overeengekom en dienst ver lening w ij zigen of aanvullen;
indien der gelij ke aanw ij zingen echt er w orden
opgevolgd, zullen de desbet r effende wer k-

zaam heden wor den vergoed over eenkom st ig de
gebruikelij ke t ar ieven van leverancier.
2.5 I ndien een overeenkom st t ot dienst ver lening is
aangegaan m et het oog op uit voering door een
bepaalde per soon, is leverancier st eeds gerecht igd na overleg m et cliënt deze per soon t e vervangen door een of m eer andere personen m et
dezelfde of vergelij kbare kwalificat ies.
2.6 De door leverancier in t e zet t en m edew erker s
zullen beschikken over de m et cliënt schr ift elij k
overeengekom en kwalificat ies.
2.7 I ndien leverancier dienst ver lening verricht op
basis van door cliënt aan t e leveren gegevens,
dan zullen deze gegevens over eenkom st ig de
door leverancier t e st ellen voor waar den door
cliënt w orden geprepar eer d en voor rekening
en risico van cliënt aangeleverd. Cliënt st aat er
voor in dat alle door hem aan leverancier t er uitvoer ing van de dienst verlening t er beschikking
gest elde m at er ialen, gegevens, program m at uur,
pr ocedur es en inst ruct ies st eeds j uist en volledig
zij n en dat alle aan leverancier ver st r ekt e inform at iedrager s voldoen aan de specificat ies van
leverancier.
2.8 De dienst verlening van leverancier w or dt uit sluit end verr icht op en planningen en w er kzaam heden zij n er op gebaseer d dat , t enzij uit dr ukkelij k
anders over eengekom en m et cliënt , w erkzaam heden door leverancier wor den ver richt op de
gebruikelij ke wer kdagen en - t ij den van leverancier.
2.9 Tenzij schrift elij k ander s overeengekom en, is het
gebruik dat cliënt m aakt van een door leverancier afgegeven advies st eeds voor rekening en
risico van cliënt .
2.10 I n voor kom end geval r ust de bew ij slast dat de
dienst ver lening en de result at en van de dienstverlening van leverancier niet voldoen aan hetgeen schr ift elij k is overeengekom en of
aan het geen van een redelij k handelend en
bekwaam leverancier m ag w or den ver wacht ,
geheel bij cliënt , onver m inderd het r echt van
leverancier m et alle m iddelen t egenbew ij s t e
leveren.
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Ra p p o r t a g e
Leverancier zal cliënt op de schrift elij k over eengekom en w ij ze periodiek infor m er en over de
uit voering van de w erkzaam heden via de door
cliënt aangewezen cont act per soon. Cliënt zal
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leverancier schr ift elij k op voorhand om st andigheden m elden die voor leverancier van belang
zij n of kunnen zij n, zoals over de w ij ze van
rapport er en, de vraagpunt en waarvoor cliënt
aandacht w enst , pr ior it eit enst elling van cliënt ,
beschikbaar heid van m iddelen en personeel van
cliënt en bij zonder e of voor leverancier m ogelij k
niet bekende feit en of om st andigheden. Cliënt
zal zorg dragen voor de verdere ver spreiding en
kennisnem ing van de door leverancier ver st r ekt e
inlicht ingen binnen de or ganisat ie van cliënt en
deze inlicht ingen m ede op basis daar van beoordelen en leverancier hiervan op de hoogt e st ellen.
I ndien een door leverancier ingezet t e m edew erker deel uit m aakt van een pr oj ect- of st uur gr oep
waarvan t evens één of m eer personen deel uitm aken die door cliënt zij n aangew ezen, dan zal
de verst rekking van inlicht ingen plaat svinden op
de wij ze zoals voor de pr oj ect- of st uur gr oep is
voorgeschr even. Besluit en genom en in een dergelij k sam engest elde proj ect- of st uurgroep binden leverancier slecht s indien de besluit vor m ing
geschiedt m et inacht nem ing van het geen daarom t rent schr ift elij k t ussen part ij en is overeengekom en of, bij gebreke van schr ift elij ke afspraken
daar om t r ent , indien leverancier de besluit en
schrift elij k heeft aanvaar d. Leverancier is nim m er gehouden een besluit t e aanvaarden indien
dat naar zij n oor deel onver enigbaar is m et de
inhoud van de over eenkom st van part ij en. Cliënt
st aat er voor in dat de per sonen die door hem
zij n aangew ezen om deel uit t e m aken van een
proj ect - of st uurgroep waaraan ook personen
van leverancier deel uit m aken, gerecht igd zij n
voor cliënt bindende besluit en t e nem en.
I n ver band m et de cont inuït eit van de wer kzaam heden zal cliënt een cont act per soon of
cont act per sonen aanw ij zen die voor de duur van
de werkzaam heden van leverancier als zodanig
zal/ zullen fungeren. Cont act personen van cliënt
zullen beschikken over de nodige er varing,
specifieke m at eriekennis en inzicht in de
gewenst e doelst ellingen van cliënt .
Zonder voorafgaande schrift elij ke t oest em m ing
van leverancier is cliënt niet gerecht igd een
m ededeling aan der den t e doen over de w erkw ij ze, de m et hoden en t echnieken van leverancier en/ of de inhoud van de adviezen of rapport ages van leverancier. Cliënt zal de adviezen of
rapport ages van leverancier niet aan een derde
ver st r ekken of anderszins openbaar m aken.
Be t a l i n g
Bij gebreke van een uit drukkelij k over eengekom en fact ur eringsschem a zij n alle bedragen die
bet r ekking hebben op door leverancier ver leende
dienst en t elkens per kalenderm aand acht eraf
ver schuldigd.
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Behoudens ander sluidende afspraken zal leverancier inzicht ver schaffen in de verr icht e
wer kzaam heden, t ij dsbest eding en voor cliënt
gem aakt e kost en op de voor leverancier gebr uikelij ke w ij ze.
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