
   
 

   
 

Algemene voorwaarden Prijsonderhandelen B.V. 

Artikel 1: definities 
1.1 Prijsonderhandelen is een B.V. die als doel heeft om een prijsonderhandeling aan te gaan namens 

de klant met de verkoper.  

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of 

rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze 

handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten van 

Prijsonderhandelen B.V. en Prijsonderhandelen B.V. de opdracht geeft diensten te verlenen zoals 

bedoeld in artikel 1.4.  

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de overeenkomst tussen 

Opdrachtgever en Prijsonderhandelen B.V. Deze overeenkomst zal geschieden in de vorm van een 

volmacht.  

1.4 In deze algemene voorwaarden wordt onder Diensten verstaan: alle door Prijsonderhandelen B.V. 

aan Opdrachtgever geleverde diensten, zoals de beantwoording van vragen omtrent het onderhandelen 

van prijzen, alsmede alle andere door Prijsonderhandelen B.V. ten behoeve van Opdrachtgever 

verrichte werkzaamheden, welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder 

begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.  

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden  

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen en door 

Prijsonderhandelen B.V. gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door 

Prijsonderhandelen B.V. verrichte handelingen.  

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slecht geldig indien deze uitdrukkelijk 

schriftelijk met Prijsonderhandelen B.V. zijn overeengekomen.  

2.3 Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand 

gewezen.  

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en 

vervolgopdrachten van Opdrachtgever(s).  

 

Artikel 3 Overeenkomst   
3.1 De Overeenkomst komt tot stand door het geven van een volmacht om te onderhandelen aan 

Prijsonderhandelen B.V. door Opdrachtgever. Deze volmacht is gegeven wanneer de Opdrachtgever 

toestemming heeft gegeven aan Prijsonderhandelen B.V. om te mogen onderhandelen. 

3.2 De toestemming genoemd in 3.1 is ook gegeven wanneer de Opdrachtgever de indruk heeft 

gewekt dat Prijsonderhandelen B.V gemachtigd is om te mogen onderhandelen, dan wel wanneer 

Prijsonderhandelen B.V. redelijkerwijs mocht aannemen dat zij gemachtigd was om te onderhandelen.  

3.3 Als Prijsonderhandelen B.V. een opdrachtbevestiging stuurt naar Opdrachtgever, is die beslissend 

voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, behoudens kennelijke verschrijvingen.  

3.4 Eventuele aantekeningen en reacties van Opdrachtgever op de Prijsonderhandelen B.V. maken 

geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Prijsonderhandelen B.V. deze alsnog schriftelijk bevestigt.  

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst  

4.1 Prijsonderhandelen B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren, 

overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.  

4.2 Prijsonderhandelen B.V. werkt niet met een termijn waarbinnen de onderhandeling moet zijn 

afgesloten. Prijsonderhandelen B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen om de onderhandeling zo 

vlot mogelijk te laten verlopen.    

4.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Prijsonderhandelen B.V. 

aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen 

dat deze noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de Overeenkomst, tijdig aan Prijsonderhandelen 
B.V. worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet 

tijdig aan Prijsonderhandelen B.V. zijn verstrekt, heeft Prijsonderhandelen B.V het recht de uitvoering 



   
 

   
 

van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de 

alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.  

   

 

Artikel 5 Wijzigen van de Overeenkomst  

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering 

daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Prijsonderhandelen B.V en 

Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.  

5.2 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een 

aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de 

honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, 

waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.  

5.3 Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie 

van Prijsonderhandelen B.V op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te 

zeggen of te annuleren.  

5.4 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Prijsonderhandelen B.V. en 

Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een 

aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.  

 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst  

6.1 Prijsonderhandelen B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de 

Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichting uit de Overeenkomst niet, niet 

volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Prijsonderhandelen B.V. goede grond heeft te vrezen dat de 

Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.  

6.2 Voorts is Prijsonderhandelen B.V. bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich 

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is 

of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.  

6.3 Indien Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze 

niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Prijsonderhandelen B.V. gerechtigd de Overeenkomst 

terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van 

enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, 

wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.  

 

Artikel 7 Annulering  

7.1 Indien Opdrachtgever de door hem gevraagde Dienst annuleert nadat door Opdrachtgever de 

aanvaarding is gedaan zoals bedoeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden, zal 

Prijsonderhandelen B.V. geen kosten in rekening brengen, tenzij er speciale omstandigheden zijn die 

het in rekening brengen van kosten rechtvaardigen.  

7.2 Mochten er kosten in rekening worden gebracht, zullen de door Opdrachtgever gedane betalingen 

aan Prijsonderhandelen B.V. hierop in mindering worden gebracht.  

7.3 Opdrachtgever vrijwaart Prijsonderhandelen B.V. voor de eventuele aanspraken van derden die 

voortvloeien uit de annulering van de Overeenkomst.  

 

Artikel 8 Honorering, kosten en betaling  

8.1 Alle genoemde bedragen in de factuur zijn in euro’s en inclusief btw-kosten, tenzij schriftelijk 

ander vermeld.  

8.2 De betaling van het factuurbedrag dient te geschieden op de door Prijsonderhandelen B.V. 

aangegeven wijze.  

8.3 Betaling van een factuur dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.  

8.4 Indien de Opdrachtgever de aan hem verzonden factuur niet uiterlijk op de vervaldag heeft 

betaald, zal Prijsonderhandelen B.V. eenmalig een herinnering sturen. De gevolgen van niet tijdige 

betaling van facturen, zoals een niet-ontvankelijkheidverklaring, komen voor de rekening en risico 

van Opdrachtgever.  



   
 

   
 

8.5 In geval betalingsverzuim is de Opdrachtgever een vertragingsrente volgens de alsdan wettelijke 

rente verschuldigd over de openstaande vorderingen van Prijsonderhandelen B.V., waarbij een deel 

van de maand als volle maand moet worden gerekend.  

8.6 Indien Prijsonderhandelen B.V. om haar moverende redenen besluit een vordering van niet-

betaling van één of meerdere facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast 

de gerechtelijke kosten en de in 8.5 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte 

gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van de gerechtelijke en 

buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldige Besluit dat ziet op de 

vergoeding voor buitengerechtelijke kosten.  

8.7 Mocht de Opdrachtgever geen overeenkomst bereiken met een van de partijen waarmee 

Prijsonderhandelen B.V. heeft onderhandeld, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. 

Behoudens de situatie waarin binnen 6 maanden alsnog een koop plaatsvindt met prijsverlaging tussen 

de Opdrachtgever en een van de partijen waarmee Prijsonderhandelen B.V. heeft onderhandeld. In 

deze situatie zal het normale tarief in rekening worden gebracht.  

 

Artikel 9 Overmacht  
9.1 Onder Overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van 

Prijsonderhandelen B.V, waardoor volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer 

mogelijk is.  

9.2 In geval van Overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht 

aanhoudt.  

9.3 Indien de overmacht langer dan twee maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de 

Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter ontbinden. In een dergelijk geval zal 

Prijsonderhandelen B.V. overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in 

mindering gebracht iedere kosten die Prijsonderhandelen B.V. heeft gemaakt met betrekking tot de 

Overeenkomst.  

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid  

10.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens 

en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Prijsonderhandelen B.V. is niet 

aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever en/of derde onjuiste of niet-representatieve gegevens 

heeft verstrekt. 

10.2 Prijsonderhandelen B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die niet direct met de 

werkzaamheden van Prijsonderhandelen B.V. te maken heeft. Onder schade waar Prijsonderhandelen 

B.V. niet aansprakelijk voor is, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: schade door niet tijdig 

leveren, schade door het uitblijven van een levering of schade veroorzaakt door derden.      

10.2 Prijsonderhandelen B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van 

informatie die wordt verschaft op de website en de schade die daaruit voortvloeit.  

10.3 De Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt na de 

onderhandelingen van Prijsonderhandelen B.V.  

10.4 Opdrachtgever vrijwaart Prijsonderhandelen B.V. voor eventuele aanspraken van derden.  

10.5 Prijsonderhandelen B.V. garandeert niet dat de Website te allen tijde en zonder onderbrekingen 

of storingen toegankelijk zijn. Prijsonderhandelen B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk of 

schadeplichtig jegens Opdrachtgever voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het 

(tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijke werken van de 

Website.  


