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Algemene voorwaarden Giotto management consultants 
 
 
Artikel 1: algemeen 
Giotto management consultants volgt in haar beroepsuitoefening de gedragsregels van de 
Orde van organisatiekundigen en –adviseurs, de OOA, te Amsterdam. 
 
Artikel 2: offertes en voorstellen 
Onze offertes en voorstellen zijn steeds vrijblijvend, tenzij reeds een mondeling bindende 
afspraak is overeengekomen. Offertes en voorstellen blijven geldig tot twee maanden na 
datering. Gesloten overeenkomsten kunnen steeds met redenen omkleed door beide partijen 
eenzijdig worden opgezegd met een opzegtermijn van twee maanden. In die periode wordt de 
opdracht tot een hanteerbaar resultaat afgewikkeld. 
 
Artikel 3: tarieven 
Onze tijdsbesteding wordt uitgedrukt in uren. De tarieven per adviseur worden in de 
aanbiedingen vastgelegd en zijn exclusief BTW. Jaarlijks worden per 1 januari onze tarieven 
eenzijdig bijgesteld op basis van markt- en kostenontwikkelingen. Onze tarieven zijn inclusief 
reiskosten binnenland, en exclusief verblijfskosten. 
 
Artikel 4: betaling 
Wij sturen eenmaal per maand een declaratie voor de werkzaamheden die in de 
voorafgaande maand zijn uitgevoerd en de eventuele reis- en verblijfskosten, tenzij in de 
overeenkomst een ander betaalschema is overeengekomen. Wanneer wordt gefactureerd op 
basis van bestede uren, wordt onze werktijd gerekend inclusief de tussen 8:30 en 17:30 
gemaakte reistijd. Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren door de klant worden 
afgezegd, worden eveneens in rekening gebracht. Voor bijeenkomsten op locatie bij onze 
opdrachtgevers wordt altijd minimaal een dagdeel in rekening gebracht. Opdrachtgevers 
betalen onze facturen binnen 14 dagen na factuurdatum op de door ons aan te geven wijze. 
 
Artikel 5: geheimhouding 
Wij behandelen de in het kader van onze opdracht verkregen gegevens strikt vertrouwelijk en 
stellen deze niet aan derden ter beschikking. 
 
Artikel 6: overmacht 
Geen van beide partijen zal in gebreke zijn om aan zijn verplichtingen uit hoofde van de 
overeenkomst te voldoen, indien zulks het gevolg is van omstandigheden die redelijkerwijze 
buiten de macht van partijen liggen. 
 
Artikel 7: aansprakelijkheid 
Wij verplichten ons de ons verstrekte opdracht naar beste inzicht en vermogen en 
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, doch kunnen geen garanties 
geven met betrekking tot de resultaten van de door ons verrichte werkzaamheden.  
 
Artikel 8: afwijkingen 
Van bovenstaande bepalingen kan slechts schriftelijk, na overleg, worden afgeweken. 


