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Algemene Voorwaarden Easy Go chauffeursdiensten V.O.F. 
 
Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Easy Go chauffeurs-
diensten V.O.F. gevestigd en zaakdoende te Eindhoven, Dufaystraat 31,  
5654 DV, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en zijn mede bedongen ten 
behoeve van de bestuurders van Opdrachtnemer en alle voor haar werkzame 
personen. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden blijft bestaan 
indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor Opdrachtnemer 
werkzaam zijn. 
 
De wederpartij van Opdrachtnemer is degene aan wie Opdrachtnemer enige 
offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeen-
komst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke 
persoon zijn. Deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “Opdracht-
gever”. 
 
Artikel 1: Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Op-

drachtnemer gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan 
en/of door Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten waarbij Op-
drachtnemer zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering 
van een opdracht.  

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepas-
sing indien zij schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn 
overeengekomen. 

1.3 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaar-
den van Opdrachtgever nadrukkelijk van de hand, tenzij schriftelijk  
anders is overeengekomen. 

 
Artikel 2: Totstandkoming en inhoud overeenkomst, opdracht 
2.1 Alle opdrachten komen uitsluitend tot stand met Opdrachtnemer en 

worden door hem uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdracht-
gever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitge-
voerd.  

2.2 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het 
moment dat Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, 
dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.  

2.3 De inhoud van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht blijkt uit de 
door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstuurde opdrachtbevesti-
ging. Afwijkingen en aanvullingen daarvan zijn slechts van toepassing 
indien dat schriftelijk is overeengekomen. 
 

Artikel 3: Beëindiging 
3.1      Ieder der partijen kan de overeenkomst eenzijdig en 
           met inachtneming van een opzegtermijn van één 
           maand beëindigen, indien deze van mening is dat de 
           opdrachtuitvoering niet meer naar behoren kan 
           plaatsvinden conform de opdracht en eventuele 
           aanvullende opdrachtspecificaties. De opzegging 
           dient gemotiveerd en schriftelijk per aangetekende 
           post te worden bekendgemaakt.  
3.2      Opdrachtnemer is bevoegd om de opdracht tot 
           dienstverlening met onmiddellijke ingang door middel 
           van een aangetekende brief op te zeggen, indien 
           onder meer (en derhalve niet uitsluitend) 
           a.  de Opdrachtgever in strijd handelt met enige 
            bepaling van de opdracht tot dienstverlening dan 
            wel met andere tussen Opdrachtnemer en de 
            Opdrachtgever gesloten overeenkomsten van  
            welke aard dan ook, en zulk een verzuim niet  
             binnen 7 dagen na verzenddatum van de  

ingebrekestelling is opgeheven, onverminderd 
het recht van Opdrachtnemer  op volledige 
schadevergoeding respectievelijk nakoming; 

          b. in geval van faillissement, (voorlopige)  
surseance van betaling, een onderhands  
akkoord met schuldeisers of het van toepassing 
verklaren van de schuldsaneringregeling voor 
natuurlijke personen 

          c.  indien er naar het oordeel van Opdrachtnemer 
sprake is van een ernstige verstoring van de  
relatie tussen Opdrachtnemer en de  
Opdrachtgever; 

        d. indien de Opdrachtgever ernstig in opspraak 
raakt; 

        e. indien de Opdrachtgever zich vestigt buiten 
Nederland en dit onoverkoombare problemen 
oplevert voor opdrachtnemer 

        f. indien blijkt dat de Opdrachtgever aan  
                     opdrachtnemer onjuiste gegevens heeft verstrekt 
               bij het aangaan van de overeenkomst die van 
              dien aard zijn dat, indien Opdrachtnemer met 
       deze gegevens bekend zou zijn geweest, de 

overeenkomst niet of niet onder dezelfde  
voorwaarden zou zijn gesloten; 

        g. indien sprake is van andere omstandigheden die 
zich naar het oordeel van Opdrachtnemer tegen 
voortzetting van de overeenkomst verzetten. 
 

Onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de vergoeding voor de 
werkzaamheden en de onkosten te betalen, kunnen partijen aan beëindiging 
van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt 
opgezegd op grond van wanprestatie. 
 
Artikel 4: Uitvoering van de opdracht 
4.1 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten 

behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de 
voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen 

4.2 Aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot 
inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de 
aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeenge-
komen anders blijkt. 

4.3 Door Opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen hij de aan hem 
verstrekte opdracht zal uitvoeren, zijn nimmer te beschouwen als fatale 
termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn 

 
 
Artikel 5: Verplichtingen Opdrachtgever 
5.1 Opdrachtgever is verplicht om zowel gevraagd als ongevraagd, alle 

relevante informatie te verstrekken aan Opdrachtnemer die hij nodig 
heeft voor een correcte uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht.  

5.2 Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor de juistheid, tijdigheid en 
volledigheid van alle door hem aan Opdrachtnemer verstrekte informa-
tie. 

5.3 Indien Opdrachtnemer wordt geacht de opdacht uit te voeren middels 
een voertuig van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht het voer-
tuig all-risk te verzekeren alsmede een inzittendenverzekering en  
schadeverzekering inzittenden te sluiten. 

5.4 Indien Opdrachtnemer wordt geacht de opdracht uit te voeren middels 
een voertuig van Opdrachtgever, staat Opdrachtgever ervoor in dat is 
voldaan aan het toestemmingsvereiste ten opzichte van zowel de eige-
naar als de schadeverzekeraar van het betreffende voertuig. 

5.5 Indien Opdrachtnemer geacht wordt de opdracht uit te voeren middels 
een voertuig van Opdrachtgever, garandeert Opdrachtgever dat het 
voertuig in goede staat van onderhoud verkeert en technisch geen ge-
breken vertoond welke op enigerlei wijze de werkzaamheden van Op-
drachtnemer kunnen belemmeren dan wel gevaarzettend kunnen zijn. 

5.6 Opdrachtgever is gehouden alle schade alsmede gevolgschade aan 
Opdrachtnemer te vergoeden welke ontstaan is krachtens Artikel 5.5 en 
te wijten valt aan een gebrek van het voertuig.     

 
Artikel 6: Honorarium en betaling 
6.1      Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst 
           af op welke wijze het honorarium van Opdrachtnemer wordt voldaan. 
6.2      Wijzigingen in van overheidswege opgelegde  

belastingen en/of heffingen worden aan Opdrachtgever doorbelast.  
6.3 Aan Opdrachtgever verzonden facturen dienen binnen 14 dagen na de 

factuurdatum op de door Opdrachtnemer voorgeschreven wijze te wor-
den voldaan.  

6.4 Indien Opdrachtgever de facturen van Opdrachtnemer niet tijdig 
voldoet, raakt hij over het openstaande bedrag de wettelijke rente ver-
schuldigd. Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig 
blijft de facturen te voldoen, kan de vordering uit handen worden gege-
ven. In dat geval is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de bui-
tengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld 
op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.   

6.5 In het geval Opdrachtgever ondanks uitdrukkelijke sommatie verzuimt 
zijn betalingsverplichtingen na te komen is Opdrachtnemer gerechtigd 
zijn werkzaamheden voor Opdrachtgever op te schorten totdat volledi-
ge betaling van hoofdsom, rente en kosten is ontvangen.   

 
Artikel 7: Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer  
7.1 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer alsmede van haar 

bestuurders en haar werknemers, is beperkt tot het bedrag dat in het 
desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd, inclusief het door Opdrachtne-
mer te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden 
nadere informatie over de (dekking van de) bedrijfsaansprakelijkheids-
verzekering verstrekt.  

7.2 In het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in 
een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van 
Opdrachtnemer beperkt tot de directe schade van Opdrachtgever, zo-
dat aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals gevolgschade, ge-
derfde winst, gemiste besparingen e.d. is uitgesloten. Voorts is de aan-
sprakelijkheid van Opdrachtnemer in dat geval beperkt tot een bedrag 
van maximaal 3 maal het aan Opdrachtgever voor de uitvoering van de 
opdracht, waarop het geschil betrekking heeft, in rekening gebrachte 
honorarium. 

7.3 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van 
Opdrachtnemer voor schade welke is veroorzaakt door de opzet of be-
wuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of zijn leidinggevenden.  

7.4 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplich-
ting indien dit voor Opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk is als 
gevolg van buiten toedoen van Opdrachtnemer ontstane veranderingen 
in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden. 

7.5 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade en 
kosten, gemaakt tijdens de uitvoering van de opdracht, die ontstaan zijn 
door een bekeuring en/of verkeersongeval welke niet te wijten is aan 
opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.     

 
Artikel 8: Diversen   
8.1 Op alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer alsmede op de 

door haar gesloten overeenkomsten  is het Nederlands recht van toe-
passing.  

8.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit 
welke hoofde dan ook jegens Opdrachtnemer  in verband met door Op-
drachtnemer verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval twee 
jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelij-
kerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegd-
heden. 

8.3 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan haar heeft bekend 
gemaakt, mag Opdrachtnemer erop vertrouwen dat Opdrachtgever be-
reikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven 
adres. 
  
 

 
 
 


