
BIJLAGE 3: Algemene voorwaarden van INNOVENCIO B.V., KvK 64693074 

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt 

verstaan onder: 

Aanvraag: ieder verzoek om een 
Subsidie, door of namens Opdrachtgever 
of een Samenwerkingsverband, 
waaronder begrepen het instellen van 
bezwaar of beroep tegen een 
(gedeeltelijk) afwijzende Beschikking; 
Beschikking: een beslissing van een 
bestuursorgaan op een Aanvraag; 
Documenten: de Aanvraag en alle door 
Innovencio en/of Opdrachtgever te 
vervaardigen of te verstrekken 
concepten, berekeningen, adviezen in 
verband met de Aanvraag, ongeacht op 
welk soort gegevensdrager deze zijn 
vastgelegd; 
Innovencio: de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid 
Innovencio B.V., gevestigd te 
Zaltbommel, ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 
64693074, haar rechtsopvolgers en de 
tot haar in concernverband staande 
rechtspersonen; 
Opdrachtgever: iedere persoon die met 
Innovencio een overeenkomst van 
opdracht aangaat of die van Innovencio 
een aanbod ontvangt om zo’n 
overeenkomst aan te gaan; 
Overeenkomst: iedere overeenkomst die 
tussen Partijen tot stand komt, elke 
wijziging of aanvulling daarop en alle 
(rechts)handelingen ter voorbereiding 
en/of ter uitvoering daarvan; 
Overmacht: elke omstandigheid buiten 
toedoen van Partijen ontstaan, waardoor 
de normale uitvoering van de 
Overeenkomst door Innovencio wordt 
verhinderd. Hieronder zijn onder meer 
begrepen ziekte van personeel, 
overheidsmaatregelen, tekortkomingen 
door de door Innovencio ingeschakelde 
derden en  internet- en 
softwarestoringen, benodigd voor de 
uitvoering van de Overeenkomst; 
Partij: Innovencio of Opdrachtgever; 
Partijen: Innovencio en Opdrachtgever 
samen; 
Samenwerkingsverband: iedere 
samenwerking in het kader van een 

 Aanvraag tussen Opdrachtgever en een 
of meer andere personen; 
Subsidie: De aanspraak op door 
Subsidieverstrekker toe te kennen 
financiële middelen met het oog op 
bepaalde activiteiten van de aanvrager, 
anders dan als betaling voor aan 
Subsidieverstrekker geleverde goederen 
of diensten, waaronder begrepen een 
(fiscale) faciliteit die leidt tot vermindering 
van afdracht en een krediet, zodra en 
voor zover de terugbetalingsverplichting 
aan Subsidieverstrekker vervalt; 
Subsidieverstrekker: de 
publiekrechtelijke rechtspersoon of het 
bestuursorgaan dat de Subsidie verstrekt 
Vergoeding: de door Opdrachtgever aan 
Innovencio uit hoofde van de 
Overeenkomst verschuldigde 
vergoeding;  
Voorwaarden: de onderhavige algemene 
voorwaarden. 

2. Toepasselijkheid
2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op 

alle aanbiedingen van Innovencio, op 
iedere Overeenkomst en op iedere 
andere rechtsverhouding, tussen 
Partijen. Ook (al dan niet 
ondergeschikte) hulppersonen van 
Innovencio kunnen jegens 
Opdrachtgever een rechtstreeks beroep 
op deze Voorwaarden doen. 

2.2 Indien één of meerdere bepalingen in 
Voorwaarden geheel of gedeeltelijk 
vernietigd worden, dan blijven de overige 
bepalingen in de Voorwaarden volledig 
van toepassing. De vernietigde 
bepalingen zullen geacht worden te zijn 
geconverteerd in (een) zodanige 
bepaling(en) die zoveel als mogelijk 
overeenstemt met de oorspronkelijke 
bepalingen zonder vernietigbaar te zijn. 

3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Ieder aanbod van Innovencio is één en 

ondeelbaar, vrijblijvend en staat open 
voor aanvaarding tot 14 dagen na 
verzending van het aanbod. 

3.2 Indien de aanvaarding (al dan niet op 
ondergeschikte punten) afwijkt van het 
aanbod dan is Innovencio niet gebonden, 
tenzij Innovencio na ontvangst van de 
aanvaarding anders aangeeft. 



 

 

ALGE M E NE  V OORWAARDE N V AN INNOVENCIO  B.V.,  KVK  64693074 
 

 

 
4. Overeenkomst, looptijd en 

beëindiging 
4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan 

voor de voor nakoming daarvan 
benodigde of in de Overeenkomst 
vermelde tijd. Partijen zijn niet bevoegd 
tot (gehele of gedeeltelijke) ontbinding 
van de Overeenkomst. De 
Overeenkomst kan door Partijen niet 
worden opgezegd, behalve in de 
gevallen als uiteengezet in dit artikel 4.  

4.2 Opdrachtgever kan de Overeenkomst 
schriftelijk opzeggen in het geval van een 
toerekenbare tekortkoming in de 
uitvoering van een wezenlijke 
verplichting uit hoofde van de 
Overeenkomst door Innovencio, die door 
Innovencio ook na inachtneming van het 
bepaalde in artikel 10 van de 
Voorwaarden niet binnen redelijke 
termijn is weggenomen.   

4.3 Ieder van Partijen kan de Overeenkomst 
opzeggen indien gedurende een periode 
van acht  aaneensluitende weken de 
uitvoering van de Overeenkomst naar 
het oordeel van Innovencio door 
Overmacht is verhinderd. 

4.4 Innovencio kan de Overeenkomst 
opzeggen indien, naar haar uitsluitend 
oordeel, een Aanvraag niet tot een 
positieve Beschikking of uitbetaling van 
Subsidie zal leiden.  
 

5. Vergoeding 
5.1 De in de Overeenkomst als Vergoeding 

vermelde bedragen zijn exclusief BTW, 
tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.  

5.2 Tenzij en voor zover in de Overeenkomst 
of de Voorwaarden anders 
overeengekomen is de Vergoeding door 
Opdrachtgever verschuldigd indien en 
zodra de Beschikking is gegeven en voor 
zover in de Beschikking een bedrag aan 
Subsidie is toegekend, onverminderd het 
recht van Innovencio om te allen tijde een 
voorschot te verlangen. Voor de 
verschuldigdheid van de Vergoeding is 
niet vereist dat de Subsidie is uitbetaald.   
In het geval Opdrachtgever deel uitmaakt 
van een Samenwerkingsverband is de 
vergoeding door alle leden van het 
samenwerkingsverband hoofdelijk 
verschuldigd. 

5.3 In het geval van een opzegging op de 
voet van artikel 4.2 is Opdrachtgever 
geen Vergoeding aan Innovencio 
verschuldigd.  
 
 

 
5.4 Indien Innovencio de Overeenkomst op 

de voet van artikel 4.3 of 4.4 opzegt en 

de reden hiervoor samenhangt met een 

schending door Opdrachtgever van 

enige van de in de Overeenkomst of de 

Voorwaarden opgenomen of daaruit 

voortvloeiende verplichtingen van 

Opdrachtgever, dan is  Opdrachtgever 

een Vergoeding verschuldigd die wordt 

berekend door het aantal uren, dat 

Innovencio volgens haar administratie 

aan de uitvoering van de Overeenkomst 

heeft besteed, te vermenigvuldigen met 

het in de Overeenkomst vermelde 

uurtarief. Indien geen uurtarief is 

vermeld, geldt een uurtarief van EUR 

160,-- exclusief BTW.   

 

6. Rechten en verplichtingen Innovencio 
6.1 Innovencio zal de Diensten met de zorg 

uitvoeren die van een bekwaam en 
redelijk handelend subsidieadviseur mag 
worden verwacht.  

6.2 Het verkrijgen van Subsidie is afhankelijk 
van uiteenlopende factoren waarop 
Innovencio  geen doorslaggevende 
invloed heeft.  Daardoor staat Innovencio 
niet in voor een succesvolle Aanvraag. 
Op Innovencio rust een 
inspanningsverplichting, geen 
resultaatsverplichting. 

6.3 De termijn(en) waarbinnen de 
Overeenkomst dient te worden 
uitgevoerd, is/ zijn gebaseerd op de ten 
tijde van het sluiten van de 
Overeenkomst bij Innovencio bekende 
omstandigheden en is/zijn geen fatale 
termijnen.   

6.4 Innovencio is niet gehouden tot het 
nakomen van enige verplichting jegens 
Opdrachtgever in het geval van 
Overmacht.  

 
7. Rechten en verplichtingen 

Opdrachtgever 
7.1 Opdrachtgever dient actieve en volledige 

medewerking te verlenen aan de 
uitvoering van de Overeenkomst. 
Opdrachtgever dient daartoe onder meer 
alle informatie, gegevens en bescheiden 
die Innovencio vraagt en die waarvan 
Opdrachtgever redelijkerwijs moet 
veronderstellen dat deze nodig zijn, voor 
het beoordelen van de haalbaarheid van 
de Aanvraag en het naar behoren 
uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig, in 
de gewenste vorm en op de door  
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Innovencio verlangde wijze ter 
beschikking stellen.  

7.2 Opdrachtgever staat er jegens 
Innovencio voor in dat de in artikel 7.1 
bedoelde gegevens juist en volledig zijn 
en dat de door Opdrachtgever aan 
Innovencio verstrekte  gegevensdragers 
leesbaar zijn en vrij van defecten, 
virussen, malware en andere gebreken. 

7.3 Opdrachtgever zal aanvullende vragen 
van Innovencio tijdig, volledig, juist en 
gedocumenteerd (doen) beantwoorden.  

7.4 Zonder voorafgaande toestemming van 
Innovencio staat het Opdrachtgever niet 
vrij om de Documenten voor een ander 
doel te (doen) gebruiken dan de 
uitvoering van de Overeenkomst. 
Innovencio is auteursrechthebbende ten 
aanzien van de Documenten. 

8. Betaling  
8.1 De Vergoeding of een verschuldigd 

voorschot daarop dient door 
Opdrachtgever binnen 14 dagen na 
factuurdatum, zonder verrekening of 
opschorting,  te worden voldaan, bij 
gebreke waarvan Opdrachtgever aan 
Innovencio een rente van 1% per maand 
is verschuldigd.  

8.2 In geval van een aanvraag tot 
faillissement of surseance van betaling 
van of het aanbieden van een akkoord 
door Opdrachtgever, zijn alle 
vorderingen van Innovencio op 
Opdrachtgever direct opeisbaar. 

8.3 In het geval meerdere Opdrachtgevers 
gezamenlijk een Subsidie aanvragen, is 
ieder van de Opdrachtgevers 
aansprakelijk voor het betalen van de 
Vergoeding.  

 
9. Derden 
9.1 Uitsluitend Innovencio geldt tegenover 

Opdrachtgever als opdrachtnemer, ook 
indien het de bedoeling is dat een 
opdracht door een bepaalde persoon 
feitelijk zal worden uitgevoerd. De 
toepasselijkheid van de artikelen 7:404 
BW en artikel 7:407 lid 2 BW zijn 
uitgesloten. 

9.2 Opdrachtgever zal zonder voorafgaand 
overleg met Innovencio geen derden 
inschakelen indien dat van invloed zou 
kunnen zijn op het uitvoeren van de 
Diensten door Innovencio.  

9.3 Opdrachtgever vrijwaart Innovencio 
tegen alle aanspraken van derden, die 
op enige wijze verband houden met of 
voortvloeien uit de Overeenkomst.   

 

 
10. Klachten 
10.1 In het geval Opdrachtgever niet tevreden 

is over een prestatie van Innovencio uit 
hoofde van de  Overeenkomst, dient 
Opdrachtgever Innovencio hiervan direct 
en in ieder geval binnen 14 dagen nadat 
Opdrachtgever bekend is geworden of 
redelijkerwijs bekend had kunnen zijn 
met de betreffende prestatie, schriftelijk 
in kennis te stellen. Opdrachtgever dient 
Innovencio bij deze kennisgeving 
schriftelijk in de gelegenheid te stellen de 
klacht te verhelpen binnen redelijke 
termijn. Indien hierdoor de in de 
Overeenkomst opgenomen termijnen 
worden overschreden, levert dat geen 
nieuwe tekortkoming in de nakoming van 
de Overeenkomst op. Opdrachtgever zal 
zijn volle medewerking geven om zo 
spoedig mogelijk tot herstel te komen. 
Het niet in acht nemen van het bepaalde 
in dit artikellid leidt tot verval van recht 
aan de zijde van Opdrachtgever. 

10.2 Innovencio zal in het geval van een 
klacht als bedoeld in artikellid 10.1 
binnen bekwame tijd beoordelen of de 
klacht terecht is en in het bevestigende 
geval korting verlenen op de Vergoeding 
of binnen een redelijke termijn na deze 
beoordeling de betreffende prestatie 
verbeteren.  
 

11. Aansprakelijkheid  
11.1 Innovencio is slechts aansprakelijk 

jegens Opdrachtgever in het geval van 
opzet of grove schuld van de tot de 
bedrijfsleiding van Innovencio behorende 
leidinggevende personen. 

11.2 De aansprakelijkheid van Innovencio is, 
ongeacht of haar een beroep toekomt op 
artikellid 11.1, beperkt tot  
vermogensschade, voor zover die 
schade het rechtstreekse gevolg is van 
het tot aansprakelijkheid leidende 
handelen door Innovencio en indien dat 
handelen ook de enige oorzaak is voor 
de betreffende schade.  

11.3 De aansprakelijkheid van Innovencio is, 
ongeacht of haar een beroep toekomt op 
artikel 11 leden 1 en 2, in ieder geval 
beperkt tot het bedrag dat in het 
desbetreffende geval uit hoofde van de 
door Innovencio afgesloten 
beroepsaansprakelijkheids-verzekering 
wordt uitbetaald met inbegrip van het 
eigen risico. Ongeacht of een 
verzekeringsuitkering als hiervoor 
bedoeld plaatsvindt, is de 
aansprakelijkheid beperkt tot de  
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 Vergoeding die Innovencio uit hoofde 
van de betreffende Overeenkomst 
minimaal toekomt, met een maximum 
van EUR 50.000.  

11.4 Een aanspraak op schadevergoeding 
van Opdrachtgever, die geen 
Consument is, vervalt in ieder geval na 
verloop van zes maanden nadat 
Opdrachtgever bekend wordt, of 
redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, 
met het schadeveroorzakende handelen, 
tenzij Opdrachtgever voordien een 
rechtsvordering heeft ingesteld. 

12. Geheimhouding
12.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding 

van alle vertrouwelijke informatie die zij 
in het kader de Overeenkomst van elkaar 
of uit een andere bron hebben 
verkregen. Informatie geldt als 
vertrouwelijk als dit door de andere partij 
is medegedeeld of als dit voortvloeit uit 
de aard van de informatie.  

12.2 Innovencio zal de van Opdrachtgever 
verkregen vertrouwelijke informatie niet 
aanwenden voor een ander doel dan de 
uitvoering van de Overeenkomst.  

12.3 Opdrachtgever zal de documenten voor 
geen ander doel aanwenden dan ten 
behoeve van de Aanvraag 

13. Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij 

Innovencio 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.  

13.2 De rechtbank Midden-Nederland is bij 
uitsluiting bevoegd van geschillen kennis 
te nemen die ontstaan naar aanleiding 
van de Overeenkomst of uit de uitvoering 
daarvan. 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder nummer 64693074. 


