
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN   
De Vragenlijstexpert houdt van helder. Daarom zijn deze algemene voorwaarden zo concreet en to the 
point mogelijk. Ik werk graag voor je en doe dit naar mijn beste kunnen met volledige inzet en flexibiliteit. 
In ruil daarvoor verwacht ik een prettige samenwerking, waarbij je eventuele onduidelijkheid of onvrede 
aan mij meldt, en natuurlijk tijdige betaling.   
 

Algemeen 
• In deze algemene voorwaarden is:  

o Opdrachtnemer - De Vragenlijstexpert. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

Rotterdam onder nummer 60466669 

o Opdrachtgever -  de partij waarmee De Vragenlijstexpert een overeenkomst heeft gesloten. 

o Overeenkomst – schriftelijk (ook e-mail) akkoord op een offerte of prijsvoorstel, een 

schriftelijke (ook e-mail) opdrachtbevestiging, een online aankoop. 

 

• Deze algemene voorwaarden gelden voor alle voorstellen, producten, diensten en werkzaamheden 

van De Vragenlijstexpert. Uitzonderingen worden vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging of bij 

de productinformatie op de websites devragenlijstexpert.nl, allesovervragenlijsten.nl en refleqt.com. 

 

Voorstel en overeenkomst 
• De Vragenlijstexpert doet voor aangevraagde werkzaamheden een schriftelijk voorstel waarin 

minimaal zijn opgenomen:  

o de uit te voeren werkzaamheden; 

o de prijs of prijsopties; 

o informatie over de wel en niet inbegrepen kosten; 

o de verwachte doorlooptijd en / of planning.  

Dit voorstel is vrijblijvend en dertig dagen geldig.  

 

• Wanneer opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met het voorstel, bestaat er een overeenkomst en 

gaan de werkzaamheden van start volgens de voorwaarden en de planning uit de overeenkomst. De 

vastgestelde opleverdatum is hierbij indicatief en altijd minimaal afhankelijk van het verloop van de 

dataverzameling (ook wel respons).  

 

• Een overeenkomst is geldig voor de duur van de in de overeenkomst beschreven werkzaamheden en 

loopt af bij betaling van de laatste factuur door de opdrachtgever of afronding van de 

werkzaamheden bij volledige vooruitbetaling.  

 

• Voor online aan te schaffen producten, zoals trainingen, staan informatie over inhoud, prijs en duur 

van de overeenkomst beschreven op de website. Een overeenkomst bestaat wanneer opdrachtgever 

overgaat tot aankoop van een online product.  

 

Uitvoering van de werkzaamheden 
• De Vragenlijstexpert bepaalt hoe een verleende opdracht wordt uitgevoerd en doet dit naar beste 

kunnen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. De Vragenlijstexpert neemt daarbij de 

zorgvuldigheid in acht die van haar kan worden verwacht en is met uitzondering van een wettelijke of 

beroepsplicht tot bekendmaking, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.  

 

• Wanneer werkzaamheden nodig zijn die buiten de overeenkomst vallen, doet De Vragenlijstexpert 

hiervoor schriftelijk een aanvullend voorstel. Dit meerwerk wordt pas uitgevoerd na een schriftelijk 

akkoord op het aanvullende voorstel. 

 

• Wanneer dit voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is, betrekt De Vragenlijstexpert 

relevante externe partijen bij de opdracht. Dit gebeurt altijd met de nodige zorgvuldigheid en waar 

nodig in overleg met de opdrachtgever.  

 

• De Vragenlijstexpert is op geen enkele manier verantwoordelijk voor een eindresultaat, zoals te 

behalen respons, tenzij een vast aantal respondenten is overeengekomen in de 

opdrachtovereenkomst.  

 



 

 

Marketing en communicatie 
• De Vragenlijstexpert gebruikt ter beschikking gestelde gegevens van respondenten, zoals e-

mailadressen, alleen voor de uitvoering van het betreffende onderzoek.  

 

• De Vragenlijstexpert stelt alle reacties en resultaten ter beschikking van de opdrachtgever in de vooraf 

overeengekomen vorm (databestand, rapportage). De Vragenlijstexpert blijft eigenaar van de 

verzamelde data. 

 

• De Vragenlijstexpert behoudt het auteursrecht op alle door of namens De Vragenlijstexpert 

ontwikkelde onderzoeksproducten, onderzoeksmethoden, onderzoeksmodellen, door of namens De 

Vragenlijstexpert geproduceerde onderzoeksvoorstellen en vragenlijsten en door of namens De 

Vragenlijstexpert gemaakte analyses van resultaten en opgestelde rapporten. 

 

• Een opdrachtgever mag binnen de eigen organisatie door of namens De Vragenlijstexpert gemaakte 

analyses en rapporten gebruiken, vermenigvuldigingen en opslaan in (geautomatiseerde) 

gegevensbestanden.  

 

• Een opdrachtgever is vrij de resultaten van een REFLEQT onderzoek te gebruiken voor interne- of 

promotiedoeleinden. Waar mogelijk doet hij dit met een verwijzing naar De Vragenlijstexpert / 

REFLEQT. De Vragenlijstexpert is vrij de geanonimiseerde resultaten van REFLEQT onderzoeken en 

evaluaties te gebruiken voor benchmarking en voor promotie van REFLEQT. 

 

 

Tarieven en betaling 
• Het tarief wordt vooraf vastgesteld in een voorstel, offerte of opdrachtbevestiging en door 

opdrachtgever schriftelijk bevestigd. De uitkomsten van een opdracht hebben geen invloed op het 

tarief. 

 

• Opgenomen P.M. kosten en/of stelposten worden op basis van werkelijke gemaakte kosten 

doorberekend aan de opdrachtgever. 

 

• Alle vermelde bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW en - tenzij anders vermeld in de overeenkomst 

-   exclusief eventuele reiskosten.  

 

• De Vragenlijstexpert factureert 50% van het honorarium bij het aangaan van de overeenkomst en 

50% bij afronding van de werkzaamheden. Uitzondering hierop zijn: 

o Opdrachten en diensten met een totale waarde van 500 euro of minder exclusief btw zoals 

Vragenlijstchecks en Vragenlijstcalls; 

o Strippenkaarten;   

o Online producten die via de websites van De Vragenlijstexpert verkregen kunnen worden; 

o REFLEQT onderzoeken.  

Deze worden in zijn totaal gefactureerd bij het aangaan van de overeenkomst.  

 

• De betalingstermijn is 14 dagen. Betaling gebeurt in euro’s door overmaking naar het door De 

Vragenlijstexpert vermelde bank/girorekening.  

 

• Wanneer niet tijdig betaald wordt, kan De Vragenlijstexpert besluiten de werkzaamheden op te 

schorten tot de betaling voldaan is. De Vragenlijstexpert is niet aansprakelijk voor eventueel uit een 

dergelijke opschorting voortvloeiende schade.   

 

• Wanneer niet tijdig betaald wordt brengt De Vragenlijstexpert, na het sturen van een aanmaning, 

opdrachtgever de wettelijke rente in rekening vanaf de vervaldag tot op de datum van betaling. 

Wanneer De Vragenlijstexpert kosten moet maken om opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting te 

laten voldoen, zijn deze kosten voor de opdrachtgever.  

 
  



 

 

Als het anders loopt 
• Bij overmacht kan De Vragenlijstexpert de voorwaarden uit de overeenkomst aanpassen. Wanneer er 

sprake is van overmacht, meldt De Vragenlijstexpert dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever. 

Wanneer de overmacht langer duurt dan twee maanden kunnen beide partijen de overeenkomst 

door schriftelijke ontbinding beëindigen. De reeds uitgevoerde werkzaamheden worden dan in 

rekening gebracht. De Vragenlijstexpert aanvaart geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade ten 

gevolge van overmacht. 

 

• Wanneer De Vragenlijstexpert de werkzaamheden niet kan uitvoeren conform de overeenkomst, of 

voortzetting van de werkzaamheden in redelijkheid niet meer van De Vragenlijstexpert kan worden 

gevraagd, kan zij de overeenkomst opzeggen zonder dat opdrachtgever enig recht heeft op 

schadevergoeding of garantie. Opzegging wordt schriftelijk - aangetekend - en gemotiveerd aan de 

opdrachtgever gemeld. Zegt De Vragenlijstexpert de overeenkomst op, dan draagt zij er zorg voor dat 

opdrachtgever daarvan zo min mogelijk nadeel ondervindt. De reeds uitgevoerde werkzaamheden 

worden bij opzegging in rekening gebracht. 

 

• De Vragenlijstexpert is, behalve bij opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor: 

o Gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van 

toeleveranciers; 

o Fouten in of als gevolg van door opdrachtgever verstrekte onjuiste, onvolledige of 

onduidelijke informatie; 

o Het niet of niet volledig bereiken van het door opdrachtgever beoogde (onderzoeks)resultaat; 

o Fouten van onderaannemers die op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever moeten worden 

gebruikt, dan wel voor betaling van hun facturen. 

 

• De Vragenlijstexpert is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan uit activiteiten of beleid 

gebaseerd op door opdrachtgever aanvaarde onderzoekrapportages of interpretaties van 

onderzoeksuitkomsten door opdrachtgever of derden. 

 

• Eventuele onvrede over werkzaamheden van De Vragenlijstexpert meldt opdrachtgever, uiterlijk 

binnen twee weken na het ontstaan ervan, schriftelijk bij De Vragenlijstexpert. De Vragenlijstexpert 

zal de klacht bekijken en naar redelijk te verwachten mogelijkheden oplossen. Onvrede of klachten 

die niet binnen twee weken na het ontstaan ervan, schriftelijk bij De Vragenlijstexpert zijn gemeld, 

worden niet in behandeling genomen. 

 

 

Tot slot 
• De Vragenlijstexpert is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen en opdrachtgever 

hier tijdig schriftelijk over te informeren als dit van toepassing is op de aangenomen of aan te nemen 

opdracht.   

 

• Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en De Vragenlijstexpert waarop deze algemene 

voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.  

 

• Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen 

opdrachtgever en De Vragenlijstexpert waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste 

instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. 
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