
Algemene voorwaarden Dutch Sino Business Promotions B.V. hierna “DSBP”. 

Kamer van Koophandel nummer 65707516. 

 

1. Toepasselijkheid. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht van de wederpartij van DSBP – de 

opdrachtgever -  en elke vorm van dienstverlening door DSNP aan haar opdrachtgever. 

Toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand 

gewezen. 

 

2. Rechtsbetrekking. 

Iedere opdracht en elke dienstverlening wordt uitsluitend geaccepteerd en uitgevoerd door 

DSNB ook al heeft en de opdrachtgever de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling dat de 

opdracht door één of meerdere bepaalde personen, werkzaam bij of verbonden aan DSBP, 

wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 BW zijn niet van toepassing. DSBN heeft een 

inspanningsverplichting, geen resultaatsverbintenis. Onder personen werkzaam bij of 

verbonden aan DSBP worden in ieder geval begrepen alle medewerkers – zonder enige 

uitzondering en zowel voormalige, huidige  als toekomstige-  van DSBP, waaronder begrepen 

bestuursleden, commissarissen,  aandeelhouders , uitzendkrachten, stagiaires, free lancers, 

coaches, docenten, flexibele medewerkers of adviseurs in welke hoedanigheid dan ook. 

 

3. Inschakeling derden. 

Tenzij dit bij het verlenen van de opdracht is uitgesloten, is het DSBP toegestaan derden  bij 

de uitvoering van de opdracht in te schakelen en het is DSBP toegestaan de door deze 

derden gehanteerd wordende voorwaarden te accepteren en deze maken daardoor deel uit 

van de contractuele relatie met opdrachtgever en daarop kan door DSBP een beroep worden 

gedaan. DSBP is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze door haar ingeschakelde 

derden. De kosten van deze derden zullen worden doorbelast aan de opdrachtgever. 

 

4. Aansprakelijkheid. 

DSBP en alle in artikel 2 genoemde personen zullen bij de uitvoering van de opdracht de zorg 

en toewijding besteden die een goed opdrachtnemer in acht behoort te nemen. Hoewel 

DSBP aan de uitvoering van aan haar gegeven opdrachten de vereiste zorg zal besteden, kan 

zij niet instaan voor het bereiken of tot stand komen van een bepaald resultaat. Hoewel aan 

het verzamelen van data, cijfers, informatie en het geven van prognoses en adviezen, 

analyses en het opstellen van (business) plannen, onderhandelen, vertalen, leggen van 

contacten en alle opgedragen werkzaamheden, de gebruikelijke zorg zal worden besteed, 

worden hieromtrent geen garanties gegeven. Voor fouten of onzorgvuldigheid bij de 

uitvoering van de opdracht is alleen DSBP met uitsluiting van de in artikel 2 genoemden 

personen aansprakelijk en deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag wat in een 

voorkomend geval wordt betaald door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van DSBP, te 

vermeerderen met het eigen risico. In geval er geen betaling plaats vindt door deze 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van DSBP, is - in geval DSBP aansprakelijk is- de 

aansprakelijkheid van DSBP beperkt tot  het bedrag van het honorarium, overeengekomen of 

verschuldigd door de opdrachtgever voor de desbetreffende opdracht. In geen enkel geval is 

DSBP aansprakelijk voor gevolgschade, directe of indirecte schade, verliezen, winst- of 



omzetderving, of elke andere vorm van schade – waaronder uitdrukkelijk begrepen 

vermogensschade  -hoe ook genaamd en ongeacht hoe deze is ontstaan. 

 

5. Vrijwaring 

De opdrachtgever vrijwaart DSBP en alle personen genoemd in artikel 2 alsmede de door 

DSBP ingeschakelde derden voor alle aanspraken door derden. Derden kunnen geen rechten 

ontlenen aan de door DSBP verrichte werkzaamheden en dienstverlening. 

 

6. Honorarium en facturering. 

DSBP factureert zoals in de opdracht is overeengekomen en bij gebreke van enige afspraak 

hieromtrent, wordt maandelijks gedeclareerd. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen en 

de opdrachtgever heeft niet het recht de betaling op te schorten of te verrekenen. 

 

7. Toepasselijk recht en forumkeuze. 

Op de rechtsbetrekking met DSBP is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen 

waartoe de uitvoering van de opdracht aanleiding geeft, zullen worden beslist door de 

bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, maar het is DSBP toegestaan het geschil 

voor te leggen aan de rechter van de plaats van vestiging van de opdrachtgever, zulks 

uitsluitend te harer keuze. 

 

8. Vertalingen van deze voorwaarden. 

Deze voorwaarden zijn eveneens in een Engelse vertaling ter beschikking. In geval van 

onduidelijkheden is de Nederlandse versie bepalend. 


