
 
 
 
 

 
 
 
 
Algemene Voorwaarden Amrhar BV 
 
 
Definities 
 

1. Amrhar Bv, gevestigd te Nieuwegein onder kvk nr: 75171694 
2. Klant: degene met wie Amrhar bv een werkrelatie of een overeenkomst is aangegaan. 
3. Partijen: Amrhar bv en klant samen. 
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als prive persoon handelt. 
5. Onderaannemer: een zzp die door Amrhar bv ingehuurd wordt om bij klanten van Amrhar bv te werk 

gaat. 
 
Toepasselijkheid algemene voorwaarden: 
 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en diensten van Amrhar bv 
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn 

overgekomen. 
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullend en / of afwijkend algemene voorwaarden van de 

klant of van derden uitdrukkelijk uit. 
 
Aanbiedingen of offertes 
 

1. Aanbiedingen en offertes van Amrhar bv zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld. 
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een ander aanvaardingstermijn in het aanbod 

of offerte staat vermeld. 
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaart, dan vervalt het aanbod. 
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk 

zijn overeengekomen. 
 
Aanvaarding 
 

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvend offerte of aanbieding, behoudt Amrhar bv zich het recht voor de 
offerte of aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de 
klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 

2. Mondeling aanvaarding van de klant verbindt Amrhar bv slechts, nadat de klant deze schriftelijk heeft 
bevestigd. 

 
 
 



 Prijzen  
 

1. Alle prijzen die Amrhar bv hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw. 
2. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Amrhar bv vastgesteld op de grond van 

werkelijke bestede uren. 
3. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Amrhar bv, geldend voor de periode 

waarin hij de werkzaamheden verricht tenzij een afwijkend uurtarief is afgesproken. 
4. Amrhar bv heeft recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
5. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Amrhar bv prijsaanpassingen meedelen aan de klant. 

 
Betalingen 

1. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Amrhar bv betalen. 
2. Betalingstermijnen worden beschouwd al fatale betalingstermijn.  
3. Amrhar Bv behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke 

betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. 
 
 
Personeel of zzp 
 

1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de overeenkomst en gedurende 
een periode van 12 maanden na ontbinding of beëindiging daarvan, werknemers van Amrhar BV en of 
een van de door haar in te schakelen onderaannemers (zzp) in dienst te nemen, respectievelijk op 
enigerlei wijze, direct of indirect, buiten Amrhar bv om, in te schakelen voor het verrichten van 
werkzaamheden. 

2. Indien opdrachtgever handelt met de strijd met het bepaalde in lid 1 ,betaalt opdrachtgever aan 
Amrhar bv een directe boete van 1000,00 euro per overtreding per dag zolang de overtreding 
voortduurt. 

3. ZZp of personeel van Amrhar bv, mag tijdens zijn overeenkomst of opdracht en na beëindiging ervan 
niet in dienst treden bij de opdrachtgever voor een periode van 12 maanden. 

4. Indien de werknemer of zzp handelt in strijd met het bepaalde in lid 3, betaalt de werknemer of zzp’r 
een boete van 500 euro per overtreding per dag zolang de overtreding gaande is. 

 
  


