
Algemene voorwaarden Chen Aanbestedingsadvies 
I. Chen Aanbestedingsadvies is een eenmanszaak van T.H. Chen, Bloemistenlaan 45, 2313 

BB Leiden, geregistreerd in het Handelsregister onder nr. 61959707.  

 
II. 1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door Chen 

Aanbestedingsadvies is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een 
overeenkomst kan Chen Aanbestedingsadvies slechts worden vertegenwoordigd 
door zijn eigenaar mr. drs. T.H. Chen.  

2. Bij het inschakelen van derden zal Chen Aanbestedingsadvies zoveel mogelijk 
tevoren overleggen met de opdrachtgever. 

 
III. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. 

 
IV. 1. De aansprakelijkheid van Chen Aanbestedingsadvies jegens opdrachtgevers en 

derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering 
van een overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit 
hoofde van de door Chen Aanbestedingsadvies gesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het 
bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de 
verzekeraars is. Chen Aanbestedingsadvies heeft een verzekering tegen 
beroepsaansprakelijkheid met een dekking van € 500.000,- per aanspraak en € 
1.000.000,- per jaar en eigen risico € 1.000,-. Tevens is Chen 
Aanbestedingsadvies verzekerd tegen bedrijfsaansprakelijkheid met een dekking 
van € 1.250.000, - per aanspraak en € 2.500.000,- per jaar en eigen risico van € 
250,-. 

2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde 
verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Chen 
Aanbestedingsadvies in verband met de betreffende opdracht in rekening 
gebrachte honorarium met een maximum van € 50.000,--, en jegens derden 
beperkt tot € 25.000,--.  

3. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval Chen 
Aanbestedingsadvies aansprakelijk is voor de fouten van door Chen 
Aanbestedingsadvies ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functio-
neren van door Chen Aanbestedingsadvies bij de uitvoering van de overeenkomst 
gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, 
geen uitgezonderd.  

  
V. De opdrachtgever vrijwaart Chen Aanbestedingsadvies tegen alle aanspraken van derden, 

de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen 
met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.  

 



VI. 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is door de opdrachtgever honorarium 
en omzetbelasting verschuldigd.  

2. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich 
uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds, steeds na afloop 
van de maand waarin de werkzaamheden zijn verricht, in rekening worden 
gebracht.   

 
VII. 1. Bij de uitvoering van de opdracht zal Chen Aanbestedingsadvies steeds alle 

bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en 
voor zover van toepassing andere wettelijke bepalingen, gedragscodes en 
reglementen op het gebied van privacy nauwgezet in acht nemen. 

2. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal Chen Aanbestedingsadvies aangemerkt 
worden als verwerker in de zin van de AVG. Chen Aanbestedingsadvies neemt 
alle passende maatregelen tot bescherming van door hem verwerkte 
persoonsgegevens. 
 

 

VIII. 1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Chen Aanbestedingsadvies is 
Nederlands recht van toepassing.  

2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het 
arrondissement ’s-Gravenhage.  

3. Chen Aanbestedingsadvies is gerechtigd te allen tijde deze Algemene 
Voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de Algemene 
Voorwaarden is kenbaar via de website van Chen Aanbestedingsadvies 
(www.chenadvies.nl). Na mededeling door Chen Aanbestedingsadvies aan 
opdrachtgever dat de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd, gelden de nieuwe 
Algemene Voorwaarden indien de opdrachtgever niet binnen een termijn van één 
maand bezwaar maakt tegen de wijzigingen. 

IX. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die Chen 
Aanbestedingsadvies aanvaardt, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een 
overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. 

	


