
 
 

Algemene voorwaarden 
 

Subsidiebureau Nederland 
 

 
Artikel 1. Definities 
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende 

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 
a. Subsidiebureau Nederland: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Subsidiebureau 

Nederland gevestigd aan de Mozartstraat 288 te Almelo, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder KvK-nummer 56892020;  

b. opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van 
zijn beroep of zijn bedrijf die met Subsidiebureau Nederland een overeenkomst is 
aangegaan; 

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Subsidiebureau Nederland en de opdrachtgever; 
d. voordeel: het bedrag, de extra aftrekport van de fiscale winst, dat in de 

verleningsbeschikking staat en/of het bedrag dat is opgenomen in de toekenningsbrief i.v.m. 
een subsidie- en/of fondsaanvraag; 

e. werkzaamheden: de werkzaamheden die Subsidiebureau Nederland in het kader van de 
overeenkomst voor de opdrachtgever uitvoert.  
 

Artikel 2. Algemeen 
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de 

opdrachtgever en Subsidiebureau Nederland. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen 
gelden slechts indien en voor zover deze door Subsidiebureau Nederland schriftelijk of via de e-
mail zijn bevestigd. 

2.2. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever eventueel gehanteerde (inkoop)voorwaarden 
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of 
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden 
volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Subsidiebureau 
Nederland vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. 

2.4. Indien Subsidiebureau Nederland niet steeds strikte naleving van deze algemene 
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, 
of dat Subsidiebureau Nederland in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere 
gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te 
verlangen. 

2.5. Subsidiebureau Nederland heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van 
toepassing is steeds de versie zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de 
overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het tot stand komen van de overeenkomst akkoord 
is gegaan met een gewijzigde versie van de algemene voorwaarden. 

 
Artikel 3. Aanbod, offertes en prijzen 
3.1. Het aanbod van Subsidiebureau Nederland is vrijblijvend. 
3.2. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, offertes of publicaties van 

Subsidiebureau Nederland binden Subsidiebureau Nederland niet. 
3.3. Alle vermelde prijzen en (uur)tarieven zijn excl. btw. 
3.4. Subsidiebureau Nederland heeft het recht haar prijzen en/of (uur)tarieven van tijd tot tijd aan 

te passen. De opdrachtgever wordt schriftelijk of via de e-mail van nieuwe prijzen en/of 
(uur)tarieven in kennis gesteld. 

 
Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst 
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend. 

 
Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst 
5.1. Subsidiebureau Nederland zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en 

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.  
5.2. Subsidiebureau Nederland garandeert niet dat de werkzaamheden leiden tot enig voordeel. 



 
 

5.3. Subsidiebureau Nederland heeft het recht de overeenkomst (deels) door derden te laten 
uitvoeren. 
 

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever 
6.1. De opdrachtgever verleent alle door Subsidiebureau Nederland noodzakelijk geachte 

medewerking teneinde de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren. De 
opdrachtgever zal steeds alle noodzakelijke en/of relevante gegevens en/of inlichtingen 
verschaffen, zoals door Subsidiebureau Nederland is aangegeven of waarvan de 
opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid 
van de door hem verstrekte gegevens en inlichtingen. De opdrachtgever vrijwaart 
Subsidiebureau Nederland tegen schade, waaronder aanspraken van derden, die het gevolg 
is van onjuiste of onvolledige bescheiden. 

6.2. Subsidiebureau Nederland zal de opdrachtgever tijdig aangeven welke informatie voor de 
uitvoering van de overeenkomst van belang wordt geacht.  

6.3. Partijen komen exclusiviteit overeen. Dit betekent dat de opdrachtgever zich verplicht 
gedurende de loop van de overeenkomst geen andere externe organisatie dan 
Subsidiebureau Nederland de werkzaamheden (deels) te laten verrichten. Handelt de 
opdrachtgever in strijd met dit artikel, dan heeft Subsidiebureau Nederland het recht de 
overeenkomst te beëindigen en overeenkomstig artikel 12.1 een vergoeding aan de 
opdrachtgever in rekening te brengen. 

6.4. Subsidiebureau Nederland is gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten 
indien de opdrachtgever zijn verplichting tot medewerking en/of tot het verstrekken van de 
benodigde gegevens niet of niet volledig nakomt. 

6.5. De opdrachtgever vrijwaart Subsidiebureau Nederland voor eventuele aanspraken van 
derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan 
de opdrachtgever toerekenbaar is. 
 

Artikel 7. Wijziging factuuradres of verhuizing 
7.1. Indien de opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van de opdrachtgever wijzigt, dan 

dient de opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsadres 
en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Subsidiebureau Nederland mede te 
delen. 

 
Artikel 8. Wijzigen van de overeenkomst 
8.1. Wijzigingen op de overeenkomst komen partijen schriftelijk of via de e-mail overeen. 
8.2. De financiële consequenties van het wijzigen van de overeenkomst, worden, indien mogelijk, 

vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt. 
 

Artikel 9. Uitvoeringstermijn 
9.1. Indien binnen de looptijd van de overeenkomst een termijn voor voltooiing van bepaalde 

werkzaamheden is overeengekomen, dan geldt deze termijn niet als fatale termijn.  
9.2. Overschrijding van een uitvoeringstermijn geeft de opdrachtgever niet het recht de 

overeenkomst voortijdig te ontbinden of op schadevergoeding of enige andere vorm van 
compensatie. 
 

Artikel 10. Klachten 
10.1. Klachten over de werkzaamheden dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch 

uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk of via 
de e-mail aan Subsidiebureau Nederland te worden gemeld.  

10.2. De opdrachtgever dient Subsidiebureau Nederland de mogelijkheid te geven de klacht te 
onderzoeken. Het feit dat Subsidiebureau Nederland overgaat tot het onderzoeken van een 
klacht impliceert niet dat Subsidiebureau Nederland erkent dat de uitgevoerde 
werkzaamheden gebrekkig zijn. 

10.3. Indien Subsidiebureau Nederland de klacht van de opdrachtgever gegrond acht, dan zal de 
opdrachtgever Subsidiebureau Nederland in de gelegenheid stellen de overeenkomst alsnog 
correct na te komen. In het geval dat het alsnog nakomen van de overeenkomst niet meer 
mogelijk of zinvol is, zal Subsidiebureau Nederland slechts aansprakelijk zijn binnen de 
grenzen van artikel 16. 

 



 
 

Artikel 11. Vergoeding “no cure, no pay” 
11.1. De vergoeding bedraagt bepaalde percentages van het behaalde voordeel, tenzij artikel 12 

van toepassing is. De vergoeding is in de overeenkomst nader uitgewerkt. 
11.2. De vergoeding is verschuldigd ongeacht: 

a. de inhoud van eventuele latere beschikkingen; 
b. de daadwerkelijke gehele of gedeeltelijke betaling van het voordeel; 
c. een eventuele plicht tot gehele of gedeeltelijke restitutie van het voordeel; 
d. de daadwerkelijke realisatie van het voordeel. 
 

Artikel 12. Vergoeding op basis van uurtarief 
12.1. Beëindigt de opdrachtgever de overeenkomst zonder dat er sprake is van een toerekenbare 

tekortkoming aan de zijde van Subsidiebureau Nederland voordat Subsidiebureau Nederland 
een aanvraag heeft ingediend en/of besluit de opdrachtgever de door Subsidiebureau 
Nederland voorbereide aanvraag niet in te dienen en/of in te trekken, dan brengt 
Subsidiebureau Nederland voor de werkzaamheden het op dat moment geldende uurtarief 
maal het aantal door Subsidiebureau Nederland gewerkte uren aan de opdrachtgever in 
rekening. In een dergelijk geval ontvangt de opdrachtgever een overzicht van het door 
Subsidiebureau Nederland gewerkte aantal uren. 
 

Artikel 13. Betaling 
13.1. De opdrachtgever dient de van Subsidiebureau Nederland ontvangen facturen te betalen 

binnen 30 dagen na de factuurdatum. 
13.2. Bezwaren gericht tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting van 

de opdrachtgever niet op. 
13.3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de betalingstermijn van 30 

dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever de 
wettelijke handelsrente aan Subsidiebureau Nederland verschuldigd. Daarnaast komen alle 
kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als 
buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten 
worden vastgesteld op 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering met een 
minimum van € 100,-. 

13.4. Subsidiebureau Nederland heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming 
van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van 
de uitvoering van de overeenkomst door Subsidiebureau Nederland totdat de zekerheid is 
gesteld. 

13.5. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde 
rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na 
voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening 
van de openstaande hoofdsom. 

13.6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever 
zijn de vorderingen van Subsidiebureau Nederland op de opdrachtgever onmiddellijk 
opeisbaar. 

13.7. Subsidiebureau Nederland is bevoegd de afgifte van zaken die zij voor de opdrachtgever in 
verband met de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat alle 
openstaande facturen door de opdrachtgever voldaan zijn. 
 

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten 
14.1. De intellectuele eigendomsrechten van door Subsidiebureau Nederland geleverde of ter 

beschikking gestelde zaken, daaronder inbegrepen ontwerpen, rapportages, schetsen, 
tekeningen, (elektronische) bestanden etc., blijven te allen tijde bij Subsidiebureau Nederland 
berusten. 

14.2. De aan de opdrachtgever door Subsidiebureau Nederland geleverde data worden ter 
beschikking gesteld op basis van niet-overdraagbaar exclusief gebruiksrecht. Het 
gebruiksrecht behelst het recht van de opdrachtgever tot gebruik van de data in het kader 
van zijn normale bedrijfsuitoefening. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd de data aan 
derden, om baat of om niet, te verkopen, ter beschikking te stellen of ter inzage te 
verstrekken, noch is de opdrachtgever gerechtigd de data te verveelvoudigen, tenzij anders 
is overeengekomen.  

14.3. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van 
Subsidiebureau Nederland, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die 



 
 

Subsidiebureau Nederland daardoor lijdt. Onder schade dient tevens te worden verstaan 
omzetverlies. 
 

Artikel 15. Overmacht 
15.1. Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, zowel 

van blijvende als van tijdelijke aard, is Subsidiebureau Nederland gerechtigd de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de 
opdrachtgever en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen 
gelden. Onder overmacht wordt onder meer, verstaan: molest, stakingen, boycot, oorlog, 
terrorisme, bedrijfsstoringen, overheidsmaatregelen, verlies van gegevens, stroomstoring, 
storingen in communicatiemiddelen, natuurrampen, brand, weersinvloeden, diefstal, 
verkeersstoring, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Subsidiebureau Nederland de 
overeenkomst uitvoert.  

15.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van 
een door Subsidiebureau Nederland ingeschakelde derde partij. 

15.3. Indien er sprake is van overmacht, dan zal Subsidiebureau Nederland de opdrachtgever 
daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 
 

Artikel 16. Aansprakelijkheid en verjaring                                                        
16.1. Subsidiebureau Nederland kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade 

die een direct of indirect gevolg is van: 
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of 

laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze 
algemene voorwaarden; 

b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere 
personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld. 

16.2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en 
volledigheid van de door hem aangeleverde bescheiden. Subsidiebureau Nederland is 
nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de 
opdrachtgever aangeleverde bescheiden onjuist en/of niet volledig zijn.  

16.3. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen 
gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de opdrachtgever en 
Subsidiebureau Nederland gezamenlijk doorbrengen als daarna. 

16.4. Subsidiebureau Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade door de opdrachtgever 
geleden als gevolg van gehele of gedeeltelijk afwijzing van een aanvraag dan wel het 
(gedeeltelijk) niet realiseren van een voordeel. Subsidiebureau Nederland kan door de 
opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de 
werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever. 

16.5. Subsidiebureau Nederland kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het handelen en/of 
nalaten van een derde, zoals de Belastingdienst of een andere overheidsinstantie. 

16.6. Subsidiebureau Nederland is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als 
gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten. 

16.7. Subsidiebureau Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder 
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde 
boetes en schade door bedrijfsstagnatie. 

16.8. Indien Subsidiebureau Nederland aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de 
aansprakelijkheid van Subsidiebureau Nederland beperkt tot het bedrag van de door de 
verzekeraar van Subsidiebureau Nederland gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig 
geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de 
aansprakelijkheid van Subsidiebureau Nederland beperkt tot de vergoeding die door de 
opdrachtgever betaald is voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking 
heeft. 

16.9. Alle rechtsvorderingen dient de opdrachtgever binnen 1 jaar in te stellen als de 
opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van 
Subsidiebureau Nederland. Handelt de opdrachtgever niet tijdig, dan verjaart de 
rechtsvordering. 

16.10. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele 
verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens 
Subsidiebureau Nederland handelt, dan dient de opdrachtgever alle schade te vergoeden die 
Subsidiebureau Nederland daardoor heeft geleden. 



 
 

 
Artikel 17. Ontbinding en beëindiging van de overeenkomst 

17.1. Onverminderd aan Subsidiebureau Nederland verder toekomende rechten en het elders in 
deze voorwaarden bepaalde, kan Subsidiebureau Nederland de overeenkomst middels een 
schriftelijke verklaring ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige 
ingebrekestelling zal zijn vereist, ingeval de opdrachtgever met de voldoening van zijn 
betalingsverplichtingen in verzuim is of in gebreke blijft, de opdrachtgever surseance van 
betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, de opdrachtgever de vrije 
beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig 
onderdeel van zijn bezittingen of vermogen beslag wordt gelegd, of ingeval de opdrachtgever 
zijn bedrijf verkoopt of liquideert. 

17.2. Subsidiebureau Nederland behoudt zich het recht voor de overeenkomst als beëindigd te 
beschouwen als naar haar mening, binnen een acceptabel tijdsbestek en met redelijke 
inspanning/kosten, geen uitzicht bestaat op een voordeel. De opdrachtgever wordt schriftelijk 
of via de e-mail van een dergelijke beëindiging in kennis gesteld. Subsidiebureau Nederland 
zal in een dergelijk geval nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade en/of kosten. 
 

Artikel 18. Geheimhouding en gebruik van gegevens 
18.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van 

de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit 
volgt uit de aard van de informatie en/of indien de vertrouwelijkheid van de informatie door 
een partij is medegedeeld aan de andere partij. 

18.2. Indien en voor zover Subsidiebureau Nederland op grond van een wettelijke bepaling of 
gerechtelijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken en 
Subsidiebureau Nederland zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is 
Subsidiebureau Nederland niet gehouden tot het betalen van schadevergoeding of 
schadeloosstelling. 

18.3. Het is Subsidiebureau Nederland toegestaan om ten behoeve van commerciële doeleinden 
beperkte gegevens van de opdrachtgever te gebruiken. Hierbij kan worden gedacht aan de 
naam inclusief logo van de opdrachtgever en de omvang van de voordelen. Deze gegevens 
kunnen bij andere (potentiële) opdrachtgevers worden genoemd alsmede kunnen deze 
gegevens op de website van Subsidiebureau Nederland worden vermeld. 
 

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
19.1. Op alle door Subsidiebureau Nederland gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands 

recht van toepassing. 
19.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Subsidiebureau 

Nederland worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar 
Subsidiebureau Nederland gevestigd is. 

 

 

 


