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ALGEMENE VOORWAARDEN ADVIESBUREAU LIVADI 
 
Algemene voorwaarden met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door 
Adviesbureau LIVADI 
 
Deze voorwaarden zijn vindbaar op de website van Adviesbureau LIVADI (www.LIVADI.nl) en opvraagbaar bij Adviesbureau LIVADI. De Algemene Voorwaarden openen apart, waardoor 
opslag eenvoudig is. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst 
gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Voor het overgaan tot een overeenkomst, is de klant via de geleverde offerte of 
anderzijds op de hoogte gesteld waar de Algemene Voorwaarden te vinden zijn of is op aanvraag een exemplaar  toegezonden. 
 

Artikel 1 Begripsomschrijving 
Adviesbureau LIVADI: Adviesbureau LIVADI, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71546901, 
statutair gevestigd Schandelo 10 te Velden: hierna te noemen Adviesbureau LIVADI. 

Overeenkomst/Opdracht: De overeenkomst tot dienstverlening en iedere rechtsbetrekking waarop deze Algemene Voorwaarden ingevolge 
artikel 2 van toepassing zijn.  

Opdrachtgever: Degene die de Overeenkomst met Adviesbureau LIVADI aangaat. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn – met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever – van toepassing op 

alle door Adviesbureau LIVADI uitgebrachte offertes en te verlenen diensten, hetzij ter uitvoering van een verstrekte en/of aanvaarde 
opdracht (inclusief aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten), hetzij in het kader van de betrekkingen die tussen Adviesbureau 
LIVADI en de Opdrachtgever ontwikkelen in verband met de uitvoering van opdrachten of anderszins. De Opdrachtgever aanvaardt dat 
deze Algemene Voorwaarden in verdere betrekkingen tussen partijen van toepassing zullen blijven en dat eventueel door de 
Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of worden. Alles tenzij voorafgaand aan de 
totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover deze schriftelijk zijn 
overeengekomen. 

3. Deze algemene voorwaarden worden bij offerte en/of opdracht toegezonden en zijn vermeldt op de website www.livadi.nl. Daarnaast 
liggen de algemene voorwaarden ter inzage bij Adviesbureau LIVADI, kvk nummer 71546901, gevestigd te Velden, 5941 NH, Schandelo 
10. 

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd 
mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Adviesbureau LIVADI en de 
Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen 
overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg 
plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden 
beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

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

8. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten met Adviesbureau LIVADI, voor de uitvoering waarvan derden 
dienen te worden betrokken.  

9. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, mits 
er schriftelijk akkoord is gegaan door Adviesbureau LIVADI.  

10. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige 
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Adviesbureau LIVADI en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg 
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor 
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.  

 

Artikel 3 Offerte 
Offertes van Adviesbureau LIVADI zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in, 
dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Adviesbureau 
LIVADI zal de door hem te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap 
uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan 
worden gegarandeerd. Door Adviesbureau LIVADI uit te brengen offertes hebben een vaste, in de offerte te bepalen geldigheidsduur. Indien 
de offerte geen geldigheidsduur aangeeft, bedraagt deze één maand na dagtekening. Een offerte wordt gedaan op basis van de ten tijde van 
het indienen van de offerte geldende wet- en regelgeving.  
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Artikel 4 Totstandkoming van de opdracht 
1. Zolang niet op andere wijze blijkt dat Adviesbureau LIVADI een opdracht heeft aanvaard (in welk geval deze Algemene Voorwaarden 

daarop eveneens van toepassing zijn), dient de Opdrachtgever er van uit te gaan dat een opdracht slechts tot een Overeenkomst heeft 
geleid, indien de Opdrachtgever een offerte van Adviesbureau LIVADI binnen de geldigheidsduur daarvan schriftelijk heeft aanvaard, 
of indien Adviesbureau LIVADI een anderszins door de Opdrachtgever verleende opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Zo nodig wordt 
de overeenkomst van opdracht schriftelijk bevestigd door middel van ondertekening van een opdrachtbevestiging door Opdrachtgever. 

2. Alle opdrachten aan Adviesbureau LIVADI worden met terzijde stelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd 
en het staat Adviesbureau LIVADI vrij – onder haar verantwoordelijkheid – een verleende opdracht (mede) te laten uitvoeren door één 
of meer personen die niet direct of indirect aan Adviesbureau LIVADI zijn verbonden. 

3. Adviesbureau LIVADI is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven 
omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Adviesbureau LIVADI staat niet in voor het bereiken van het beoogde 
resultaat. 

 

Artikel 5 Ontbinding, intrekking, onderbreking, vertraging of verlenging van de opdracht 
1. De overeenkomst kan door beide partijen ten alle tijden schriftelijk worden opgezegd.  
2. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt, heeft Adviesbureau LIVADI recht op compensatie vanwege het daardoor 

ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan 
Adviesbureau LIVADI zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe 
verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud 
ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.  

3. Wanneer Adviesbureau LIVADI de overeenkomst tussentijds opzegt, zal Adviesbureau LIVADI in overleg met Opdrachtgever maximale 
inspanning leveren voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de 
opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn. 

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Adviesbureau LIVADI extra kosten met zich meebrengt, en Adviesbureau LIVADI 
geen schuld heeft aan de reden van overdracht, worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.  

1. Adviesbureau LIVADI is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn 
dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan 
wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst 
in redelijkheid niet mag worden verwacht.  

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, door toedoen van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Adviesbureau LIVADI op de 
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Adviesbureau LIVADI de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn 
aanspraken uit de wet en overeenkomst.  

3. Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen, is de Opdrachtgever in verzuim indien bij ondanks deugdelijke ingebrekestelling 
niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien. Alsdan heeft 
Adviesbureau LIVADI het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst 
geheel of ten dele te ontbinden zonder dat Adviesbureau LIVADI tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd het recht 
op vergoeding van schade die het gevolg is van de wanprestatie en de opschorting of ontbinding. In deze gevallen is iedere vordering 
die Adviesbureau LIVADI ten laste van de Opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens opeisbaar. 

4. In het geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie, of onder beheer-, bewind -, of curatelestelling van de Opdrachtgever 
zal deze van rechtswege geacht worden in verzuim te zijn; in dat geval heeft Adviesbureau LIVADI zonder enige ingebrekestelling en 
zonder rechtelijke tussenkomst het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder dezelfde voorwaarden als 
hiervoor genoemd. Indien Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot niet heeft voldaan is 
Adviesbureau LIVADI gerechtigd alle werkzaamheden voor Opdrachtgever terstond op te schorten, zonder dat Adviesbureau LIVADI 
daarbij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat.  

5. Indien Adviesbureau LIVADI door schuld van Adviesbureau LIVADI zelf de resultaten van de opdracht niet behaald of kan behalen, kan 
de Opdrachtgever om die reden per direct de overeenkomst ontbinden. Geleden schade hierdoor kan niet verhaalt worden. Dit doordat 
de Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds kan beëindigen als de resultaten (o.a. opleverdatum) niet behaald kunnen en zullen 
worden. Boetes kunnen enkel opgelegd worden mits deze contractueel zijn overeengekomen. De gestelde termijnen kunnen niet als 
fataal betiteld worden. Hiervoor geldt de standaard wettelijke regeling, waarbij Adviesbureau LIVADI eerst in gebreke wordt gesteld en 
vervolgens een redelijke termijn wordt geboden om te herstellen.  

6. De Opdrachtgever zal Adviesbureau LIVADI alle kosten en schade vergoeden die rechtstreeks voortvloeien uit het intrekken of 
onderbreken van een opdracht, indien en voor zover de oorzaak van de onderbreking niet aan Adviesbureau LIVADI toe te rekenen 
valt. Voor zover deze niet in redelijkheid te berekenen valt, is deze te stellen op minimaal 50 % van het restant van de aanneemsom of 
minimaal 50 % van de gefactureerde omzet in de laatste 3 maanden. 

7. Indien een onderbreking langer duurt dan zes maanden heeft Adviesbureau LIVADI het recht de opdracht als ingetrokken te 
beschouwen. Als begindatum van de onderbreking geldt de dagtekening van de brief van de Opdrachtgever waarin hij van de 
onderbreking melding maakt, of, bij gebreke daarvan, de dagtekening van het schrijven waarin Adviesbureau LIVADI de onderbreking 
constateert. 

8. De overeenkomst tussen Adviesbureau LIVADI en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de 
overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Is binnen de looptijd van de 
overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. 
Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Adviesbureau LIVADI derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.  
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9. Bij vertraging of verlenging van de met de opdracht gemoeide werkzaamheden heeft Adviesbureau LIVADI het recht eventuele extra 
kosten door te berekenen, indien de vertraging of verlenging niet te wijten is aan schuld van Adviesbureau LIVADI of hen die in opdracht 
van Adviesbureau LIVADI werkzaam zijn. 

 

Artikel 6 Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de 
Opdrachtgever 
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever tijdig alle 
volledige en actuele documenten en gegevens die het bureau nodig heeft. Dit geldt ook voor de eventueel terbeschikkingstelling van 
medewerkers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van het bureau betrokken (zullen) zijn. Als het 
Adviesbureau LIVADI verzoekt om ten behoeve van de opdracht op locatie van de Opdrachtgever te werken, verschaft de Opdrachtgever op 
zijn locatie Adviesbureau LIVADI kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting, internet (wifi) en/of datanetaansluiting. Kosten 
ten gevolge van vertraging door bovenstaand en in het algemeen stagnatie buiten de schuld van Adviesbureau LIVADI komen voor rekening 
van de Opdrachtgever. Verzending van documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) door Adviesbureau LIVADI geschiedt 
voor risico van de Opdrachtgever. De door Adviesbureau LIVADI vervaardigde rapporten, verslagen, documenten, kostenopstellingen en 
dergelijke mogen alleen door de Opdrachtgever worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd. De Opdrachtgever is uitsluitend 
bevoegd (onderzoeks-) rapporten aan derden ter beschikking te stellen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

 

Artikel 7 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering 
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de Opdrachtgever of door Adviesbureau LIVADI geschiedt uitsluitend 

in onderling overleg tenzij hier bij opdrachtverstrekking afwijkende afspraken over zijn gemaakt. 

 

Artikel 8 Personeel/derden 
Adviesbureau LIVADI kan in overleg met de Opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de 
uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de 
continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de Opdrachtgever in overleg 
met Adviesbureau LIVADI plaatsvinden. 

 

Artikel 9 Vergoedingen 
1. Adviesbureau LIVADI verricht haar prestaties tegen:  

a. een na voltooiing van de prestaties dan wel delen daarvan, aan de hand van tarieven vast te stellen bedrag (regie).  

en/of 

1. een vooraf overeen te komen bedrag (aanneemsom). 
2. De in het eerste lid vermelde vergoedingen worden vermeerderd met omzetbelasting en zijn gebaseerd op uitvoering van opdrachten 

onder niet-uitzonderlijke opdrachten. 
3. BTW-heffing geschiedt (conform het wettelijk vastgestelde percentage) zowel bij voorschotdeclaratie, tussentijdse declaratie, als bij 

einddeclaratie. 
4. Adviesbureau LIVADI is gerechtigd bij aanvang van de diensten van Opdrachtgever betaling van een voorschot (terzake honorarium 

vermeerderd met BTW) te verlangen. Het voorschot wordt verrekend met de tussentijdse en/of einddeclaratie. 
5. Adviesbureau LIVADI dient haar declaraties per maand in, tenzij anders overeengekomen.  
6. De in het eerst lid vermelde vergoedingen omvatten, tenzij anders overeengekomen, geen reis- en verblijfkosten, detachering, kosten 

ter zake van prestaties die door derden worden verricht, en andere kosten die apart in rekening worden gebracht, zoals kosten ter 
zake van prestaties van derden die dienen ter ondersteuning van de opdracht zonder in die opdracht inbegrepen te zijn; 
laatstgenoemde kosten dienen rechtstreeks door de Opdrachtgever aan die derden te worden betaald. Adviesbureau LIVADI zal de 
Opdrachtgever tijdig in kennis stellen van in dit lid bedoelde kosten, die nodig zijn om de prestaties naar behoren te verrichten en 
maakt dien aangaande op verzoek van de Opdrachtgever een zo nauwkeurig mogelijke, doch niet-bindende, begroting; uit een 
mogelijke niet-tijdige in kennisstelling zal de Opdrachtgever evenwel generlei recht op niet-betaling kunnen ontlenen. Voorts zal 
Adviesbureau LIVADI ten aanzien van de in dit bedoelde kosten aangeven welke van de in het eerst lid vermelde opties van toepassing 
is. 

7. Reistijd wordt geacht mede aan de uitvoering van een opdracht te zijn besteed, tenzij anders overeengekomen. 
8. Op regiebasis verrichte prestaties worden achteraf in rekening gebracht tegen de op dat moment geldende uurtarief. Voor de overige 

prestaties zullen de partijen de wijze van betaling uitdrukkelijk overeenkomen. 
9. De tarieven kunnen eenmaal per jaar onaangekondigd worden gewijzigd. Overige tariefwijzigingen gaan in aan het begin van de 

maand volgende op de bekendmaking ervan, of zoveel later als Adviesbureau LIVADI dit kenbaar maakt. 
10. Bij opdrachten tegen een aanneemsom, waarvan een of meer termijnen langer dan een jaar na de datum waarop de Overeenkomst 

tot stand kwam verschuldigd worden, mag Adviesbureau LIVADI de termijnen die na de genoemde periode van een jaar vervallen naar 
de alsdan geldende tarieven. 

11. Indien binnen 5 werkdagen vóór de geplande afspraak geannuleerd wordt, zal 50% van de annulering van de opdracht(deel) in 
rekening worden gebracht. 
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Artikel 10 Resultaten 
1. Adviesbureau LIVADI zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.   
2. Een Resultaat bestaat in kennis die Adviesbureau LIVADI in het kader van de prestaties waarop deze Algemene Voorwaarden van 

toepassing zijn, aan de Opdrachtgever rapporteert, onverschillig de verschijningsvorm van een Resultaat. Alle door Adviesbureau LIVADI 
geleverde zaken (rapportages, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, schetsen, films, (elektronische) bestanden), waaronder ook 
software, etc. die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en 
blijven het eigendom van Adviesbureau LIVADI. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van het 
bureau. 

3. De Opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend 
binnen het doel van de opdracht. 

4. De door Adviesbureau LIVADI aan de Opdrachtgever ter goedkeuring verzonden documenten of andere gegevensdragers (inclusief 
tekeningen) worden geacht door de Opdrachtgever te zijn goedgekeurd wanneer de Opdrachtgever niet binnen twee weken na de 
verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht. 

5. Eventuele klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 
binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Adviesbureau LIVADI. De 
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Adviesbureau LIVADI in 
staat is adequaat te reageren.  

6. Wanneer een klacht gegrond wordt bevonden, heeft Adviesbureau LIVADI de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte 
honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet 
(meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.  

7. Wanneer het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Adviesbureau LIVADI 
slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.  
 

Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. 

 

8. De Opdrachtgever is vrij een Resultaat zonder nadere vergoeding te gebruiken in het kader van de bedrijfsvoering van de eigen 
onderneming of instelling, met dien verstande dat:  
a. Adviesbureau LIVADI, behoudens rechten van derden, ten alle tijden de intellectuele eigendomsrechten van Resultaten behoudt. 
b. Adviesbureau LIVADI kan besluiten dat een Resultaat dient te worden beschouwd als vertrouwelijk informatie zoals omschreven 

in deze voorwaarden. 
c. de Opdrachtgever het samengestelde geheel van Resultaten uit een Opdracht niet anders zal publiceren dan als een geheel, tenzij 

Adviesbureau LIVADI andersluidende, schriftelijke toestemming heeft gegeven. 
d. indien de Opdrachtgever, binnen de grenzen als in deze Algemene Voorwaarden aangegeven, een resultaat openbaar maakt, ter 

ondersteuning van het doel van de opdracht. Adviesbureau LIVADI dient vermeld te worden als voortbrenger, doch nimmer op 
zodanige wijze dat afbreuk wordt gedaan aan de goede naam en/of onafhankelijke positie van Adviesbureau LIVADI. 

e. Adviesbureau LIVADI de onbeperkte bevoegdheid behoudt een resultaat ten behoeve van haar bedrijfsvoering of ten behoeve 
van derden, toe te passen of te doen toepassen, alles voor zover de daarbij ingevolge artikel 8 in acht te nemen vertrouwelijkheid 
wordt. 

f. Adviesbureau LIVADI het gebruiksrecht op een Resultaat in kan trekken indien de Opdrachtgever jegens Adviesbureau LIVADI in 
gebreke is en schriftelijk in gebreke is. Teneinde haar goede naam te beschermen mag Adviesbureau LIVADI passende 
maatregelen treffen om oneigenlijk gebruik tegen te gaan. 

9. De Opdrachtgever heeft het recht in redelijke mate tussentijdse rapportage van Adviesbureau LIVADI te beëindigen. Voor zover de 
Overeenkomst niet in de kosten daarvan voorziet, mag Adviesbureau LIVADI de kosten van dergelijke rapportages overeenkomstig de 
alsdan geldende tarieven in rekening brengen. 

 

Artikel 11 Geheimhouding 
1. Adviesbureau LIVADI zal geheim houden:  

a. alle gegevens die zij in het kader van een offerte dan wel een opdracht van de (aspirant-) Opdrachtgever ontvangt of op enigerlei 
andere wijze leert kennen, en waarvan de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs door Adviesbureau LIVADI onderkend 
behoord te zijn. 

b. Resultaten, als bedoeld in artikel 10 eerste lid. De geheimhoudingsverplichting geldt, onverkort het bepaalde in artikel 10, derde 
lid, niet voor de Resultaten welke:  

I. een algemeen, dat wil zeggen niet specifiek op de eigen bedrijfsvoering en/of werkzaamheden van de Opdrachtgever 
betrekking hebbend, karakter hebben, dan wel 

II. openbaar zijn of worden zonder toedoen van Adviesbureau LIVADI, dan wel 
III. reeds in het bezit van Adviesbureau LIVADI waren, dan wel 
IV. Adviesbureau LIVADI rechtmatig van een derde heeft gekregen, dan wel 
V. in overleg met de Opdrachtgever als niet- vertrouwelijk zijn of kunnen worden beschouwd 

2. De Opdrachtgever zal geheimhouden bedrijfsinformatie van Adviesbureau LIVADI, waarvan de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel 
redelijkerwijs door de Opdrachtgever onderkend behoort te zijn. 
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3. Op de geheimhouding wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Adviesbureau LIVADI voor zichzelf optreedt in een tucht-, 
civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kunnen zijn.  

 

Artikel 12 Publicaties 
Adviesbureau LIVADI heeft het recht tot publicatie van niet-geheime informatie verband houdende met in het kader van Overeenkomst 
verrichte prestaties. 

 

Artikel 13 Werkterrein Adviesbureau LIVADI 
Onverkort Adviesbureau LIVADI’s verplichting tot geheimhouding kan een rechtsverhouding waarop deze Algemene Voorwaarden van 
toepassing zijn nimmer met zich meebrengen dat Adviesbureau LIVADI jegens de Opdrachtgever gehouden is op enig werkterrein, waarop 
Adviesbureau LIVADI S zich begeeft of gaat begeven, beperkingen in acht te nemen. 

 

Artikel 14 Garantie op geleverde zaken 
Voor zover niet anders overeengekomen garandeert Adviesbureau LIVADI de eventueel door haar geleverde diensten niet voor wat betreft 
de doelmatigheid van de opdracht en de kwaliteit van de gebruikte materialen of software. Indien een derde, van wie Adviesbureau LIVADI 
de desbetreffende diensten geheel of gedeeltelijk betrekt, tegenover Adviesbureau LIVADI een geringere garantieverplichting op zich neemt, 
zal Adviesbureau LIVADI haar garantieverplichting tegenover de Opdrachtgever evenredig aanpassen. Overigens is Adviesbureau LIVADI met 
betrekking tot de levering tot geen andere vrijwaring gehouden. Adviesbureau LIVADI’s verplichting onder de hier genoemde garantie is 
beperkt tot het, naar keus van Adviesbureau LIVADI, herstellen of vervangen van de gebrekkige zaak, of terugbetaling van de daarvoor 
betaalde vergoeding. De artikelen 13 en 15 zijn onverminderd van toepassing. 

 

Artikel 15 Prestaties door derden 
10. Indien en voor zover een juiste en tijdige uitvoering van de opdracht dit naar het oordeel van Adviesbureau LIVADI vereist, heeft zij het 

recht prestaties te doen geschieden door een of meer derden. 
11. Indien Adviesbureau LIVADI op verzoek van de Opdrachtgever samenwerkt met één of meer andere Adviesbureaus, architecten of 

andere derden inschakelt, zal Adviesbureau LIVADI voor het door deze derden verrichte deel van de opdracht niet aansprakelijk zijn, 
tenzij en voor zover Adviesbureau LIVADI deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. De Opdrachtgever is in die 
gevallen verantwoordelijk voor de door deze derden aan Adviesbureau LIVADI te verstrekken gegevens. 

12. Indien Adviesbureau LIVADI in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht zelf één of meer andere bureaus of 
deskundigen inschakelt, zal Adviesbureau LIVADI voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht aansprakelijk zijn voor 
zover die derde jegens Adviesbureau LIVADI aansprakelijk is. 
 

Artikel 16 Aansprakelijkheid 
1. Adviesbureau LIVADI is tegenover de Opdrachtgever slechts gehouden tot vergoeding van door hem geleden schade, indien hij 

aantoont dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van een vermijdbare grove -en derhalve verwijtbare- onzorgvuldigheid van 
Adviesbureau LIVADI of dan wel van personen wier diensten Adviesbureau LIVADI gebruik maakt en voor wie Adviesbureau LIVADI 
aansprakelijk is. 

2. Adviesbureau LIVADI is enkel aansprakelijk voor rechtstreekse of directe schade.  
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:  

o de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft 
op schade in de zin van deze voorwaarden;  

o de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Adviesbureau LIVADI aan de overeenkomst te laten 
beantwoorden, tenzij deze niet aan Adviesbureau LIVADI toegerekend kunnen worden;  

o redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten 
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.  

Tot de directe schade behoren in géén geval: bedrijfsschade, gevolgschade, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, omzet- 
en/of winstderving evenmin als waardevermindering van producten.  

4. Voor indirecte schade kan Adviesbureau LIVADI nimmer aansprakelijk gesteld worden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde 
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.   

5. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Adviesbureau LIVADI onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is 
Adviesbureau LIVADI voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. 

6. Adviesbureau LIVADI streeft naar levering van een zo goed mogelijke kwaliteit en deskundigheid door te werken conform de 
Gedragscode van Netwerk Groene Bureau’s. Indien de onderzoeken afwijken van de deskundige onderzoeksmethodieken, zoals 
methodieken van soortinventarisatieprotocollen, kennisdocumenten of overige deskundige onderzoeksmethodieken dan kan 
Adviesbureau LIVADI nimmer aansprakelijk gesteld worden, in geen enkele vorm. Het initiatief in afwijking op deskundige 
onderzoeksmethodieken zal namelijk nooit vanuit het initiatief van Adviesbureau LIVADI komen. 

7. Voor de door Opdrachtgever in totaal geleden schade, die rechtens een gevolg vormt van een gebeurtenis of een reeks van met elkaar 
samenhangende gebeurtenissen waarvoor Adviesbureau LIVADI rechtens aansprakelijk is, heeft Opdrachtgever recht op een 
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vergoeding indien Adviesbureau LIVADI voor die schade enige dekking onder een verzekering geniet, maximaal tot een bedrag gelijk 
aan de door Adviesbureau LIVADI te verkrijgen verzekeringsuitkering vermeerderd met het eigen risico van Adviesbureau LIVADI onder 
die verzekering. 

8. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 16 lid 7 genoemde verzekering plaatsvindt of kan vinden, is iedere 
aansprakelijkheid van Adviesbureau LIVADI jegens Opdrachtgever uitsluitend beperkt tot enig feitelijk door Opdrachtgever 
aangetoonde geleden directe schade echter tot maximaal het honorariumbedrag dat Adviesbureau LIVADI voor de desbetreffende 
opdracht over het laatste kalenderjaar heeft ontvangen. 

9. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal het honoraruim worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte 
uren vermenigvuldigd met het uurtarief van Adviesbureau LIVADI. 

10. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde 
aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. 

11. Indien een opdracht meer dan een object betreft, wordt voor de bepaling van de limiet van aansprakelijkheid van honorarium slechts 
dat gedeelte van de verschuldigde vergoeding in aanmerking genomen dat direct betrekking heeft op het object ter zake waarvan 
schade blijkt te zijn. 

12. Indien de Opdrachtgever de risico’s verbonden aan de uitvoering van Resultaten door verzekering aan een ander overdraagt, is hij 
gehouden Adviesbureau LIVADI te vrijwaren tegen de gevolgen van enig regresrecht vanwege de verzekeraar. 

13. De beperkingen in de schadevergoedingsverplichtingen van de Opdrachtgever uit dit artikel zijn mede van kracht ten opzichte van 
derden waarvan Adviesbureau LIVADI bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik heeft gemaakt en voor wie Adviesbureau LIVADI 
aansprakelijk is. 

14. Adviesbureau LIVADI is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, 
daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of niet tijdige aflevering van elektronische berichten, onderschepping, 
openbaarmaking of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor 
elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere schade veroorzakende apparatuur. Adviesbureau LIVADI kan de 
vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.  

15. Bij de uitvoering van een opdracht mag Adviesbureau LIVADI mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan 
Adviesbureau LIVADI zijn verbonden (b.v. andere Adviesbureau’s of deskundigen). Een tekortschieten van zulk een persoon kan alleen 
aan Adviesbureau LIVADI worden toegerekend, indien Opdrachtgever aantoont dat de keuze van Adviesbureau LIVADI van deze 
persoon niet zorgvuldig is geweest. 

16. Adviesbureau LIVADI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van de ten behoeve van Opdrachtgever ingeschakelde 
derden, zoals deskundigen. 

17. Adviesbureau LIVADI zal voor het door deze derde verrichtte deel van de opdracht nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden, mits 
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 

18. De Opdrachtgever vrijwaart Adviesbureau LIVADI voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de 
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Adviesbureau LIVADI toerekenbaar is. Indien Adviesbureau 
LIVADI uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Adviesbureau LIVADI zowel 
buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de 
Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Adviesbureau LVADI, zonder ingebrekestelling, 
gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Adviesbureau LIVADI en derden daardoor ontstaan, komen 
integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.  

19. De Opdrachtgever zal Adviesbureau LIVADI vrijwaren tegen vorderingen van derden ter zake van vergoeding van schade die is ontstaan 
door of in verband met ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte prestaties waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. 
Onder derden wordt in dit verband ook verstaan werknemers van de Opdrachtgever en personen van wier diensten de Opdrachtgever 
bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt maakt. 

20. Ondanks de gehoudenheid van Adviesbureau LIVADI tot inachtneming van zorgvuldigheid en het in het verband daarmee in het eerste 
lid bepaalde, staat Adviesbureau LIVADI er niet voor in dat door haar geleverde Resultaten en door haar verrichte prestaties geen 
schending (kunnen) opleveren van rechten van derden, daaronder begrepen intellectuelen. Adviesbureau LIVADI is niet aansprakelijk 
voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door de Opdrachtgever versterkte 
gegevens. Uitgesloten zijn de materialen, (ontwikkelings-)producten, methoden en technieken (inclusief software) die Adviesbureau 
LIVADI gedurende de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, waarvan Adviesbureau LIVADI of haar licentiegevers voorafgaand aan 
de overeenkomst de intellectuele eigendomsrechten bezaten. 

21. Voor beschadiging of verlies, door welke oorzaak dan ook, van door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde modellen, 
gereedschappen en andere zaken is Opdrachtgever niet aansprakelijk.  

22. Een vordering tot vergoeding van schade en aansprakelijkheid verloopt na 13 maanden nadat de werkzaamheden door Adviesbureau 
LIVADI zijn afgerond.  

23. Indien Adviesbureau LIVADI aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.  
 

Artikel 17 Werkzaamheden in het veld 
Ten aanzien van in het veld te verrichten werkzaamheden, onderzoekingen en inventarisaties geldt dat indien betreding van percelen 
noodzakelijk is daarvoor door of vanwege de Opdrachtgever toestemming dient te worden verleend c.q. verkregen. Eventuele schade voor 
Adviesbureau LIVADI, ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig verkrijgen van deze toestemming, is voor rekening van de Opdrachtgever. 
Tevens geldt dat Adviesbureau LIVADI niet aansprakelijk is voor schade, door welke oorzaak ook, aan eigendommen van Opdrachtgever of 
van derden ontstaan, tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van 
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Adviesbureau LIVADI. Opdrachtgever zal Adviesbureau LIVADI vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van voren bedoelde 
schade. Adviesbureau LIVADI behoudt zich het recht voor, wanneer mogelijk schadelijke verontreiniging wordt geconstateerd of een redelijk 
vermoeden van de aanwezigheid hiervan bestaat of indien overige onveilige situaties zich voor (kunnen) doen, het werk te verlaten. In dat 
geval dienen alle gemaakte kosten tot dan door Opdrachtgever te worden vergoed, terwijl ook alle persoonlijke en/of materiële schade voor 
zijn rekening en risico komen. Indien de opdracht niet voortgezet kan worden conform offerte door bovenstaande komen de extra benodigde 
kosten in bijsturing en vervolgstappen voor rekening van de Opdrachtgever. 

 

Artikel 18 Overmacht 
1. Adviesbureau LIVADI is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd 

wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer 
geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt 
begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Adviesbureau LIVADI geen invloed kan uitoefenen, 
doch waardoor Adviesbureau LIVADI niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Adviesbureau LIVADI heeft ook het recht zich op 
overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Adviesbureau 
LIVADI haar verbintenis had moeten nakomen.  

3. Adviesbureau LIVADI kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. 
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder 
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

4. Indien derden van wie Adviesbureau LIVADI voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, hun verplichtingen jegens haar niet of 
niet tijdig nakomen op grond van omstandigheden die volgens het eerste lid van dit artikel overmacht voor Adviesbureau LIVADI zouden 
hebben overgeleverd, levert dit niet of niet tijdig nakomen door die derden ook voor Adviesbureau LIVADI zelf overmacht jegens de 
Opdrachtgever. 

5. Voor zoveel Adviesbureau LIVADI ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels 
gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige 
waarde toekomt, is Adviesbureau LIVADI gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te 
factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

6. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien  deze 
periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot 
vergoeding van schade aan de andere partij. 

 

Artikel 19 Betaling  
1. Betalingen dienen te geschieden, zonder opschorting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum (op een door Adviesbureau 

LIVADI aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
2. Eventuele reclames tegen de factuur, die binnen 8 dagen na factuurdatum dienen te worden ingediend, schorten de 

betalingsverplichting niet.  
3. Indien, bij uitblijven van tijdige betaling, ook na aanmaning geen betaling volgt, is Adviesbureau LIVADI gerechtigd alle maatregelen te 

nemen die rechtens mogelijk en toegelaten zijn ter invordering van haar vordering(en) op Opdrachtgever. 
4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in 

verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de 
wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot 
het moment van voldoening van het volledige bedrag. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer 
van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. 
Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% 
over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van 50,00. Indien Adviesbureau LIVADI hogere kosten heeft gemaakt, welke 
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.  

5. Ingeval Adviesbureau LIVADI overgaat tot het nemen van maatregelen tot invordering van verschuldigde bedragen of tot handhaving 
van haar overige rechten jegens Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden Adviesbureau LIVADI alle ter zake gemaakte kosten, 
vermeerderd met de omzetbelasting, te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan bij de desbetreffende maatregelen 
ingeschakelde derden en alle kosten die Adviesbureau LIVADI binnen de eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of ten 
dele aan de desbetreffende maatregelen mogen worden toegerekend. Betalingen van de Opdrachtgever worden altijd eerst in 
mindering gebracht op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oude 
vorderingen voor nieuwe gaan. 

6. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen voor rekening van Opdrachtgever. 
7. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd. 
8. Betaling van de (voorschot)declaraties geschiedt binnen veertien (14) dagen na dagtekening. 
9. Adviesbureau LIVADI is ten alle tijden gerechtigd tot het verlangen van voorschotbetalingen en/of het stellen van genoegzame 

(voorafgaande) zekerheid door Opdrachtgever ter zake de haar toekomende betaling(en) en tot het staken van de uitvoering van een 
opdracht bij het uitblijven van de verlangde voorschotbetaling c.q. zekerheidsstelling.  

10. Door Opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van mogelijk verschuldigde rente en kosten en 
vervolgens tot voldoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, ook in het geval Opdrachtgever vermeldt dat de verrichte 
betaling ziet op een latere factuur.  
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11. Adviesbureau LIVADI is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van 
bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door Opdrachtgever volledig 
zijn voldaan.  

12. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Adviesbureau 
LIVADI op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

 

Artikel 21 Geschillen en toepasselijk recht 
1. Alle geschillen, daaronder begrepen hetgeen slechts een der partijen als een geschil beschouwt, zullen ter beslechting worden 

voorgelegd aan de uit hoofde van het geschil bevoegde. 
2. De rechter in de vestigingsplaats van Adviesbureau LIVADI is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de 

kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Adviesbureau LIVADI het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde 
rechter.  

3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg 
te beslechten.  

4. Op de totstandkoming en uitvoering van Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 22 Vrijwaring 
1. Uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt door Adviesbureau LIVADI uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen 

aan de inhoud van de verrichte diensten geen rechten ontlenen. 
2. Opdrachtgever vrijwaart Adviesbureau LIVADI en personen die niet direct of indirect aan Adviesbureau LIVADI zijn verbonden (haar 

hulppersonen) tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de diensten die 
Adviesbureau LIVADI ten behoeve van Opdrachtgever heeft verricht, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen. 

3. Als Opdrachtgevers van ons een vrijwaring vragen voor claims van derden, heeft dat voor de hoogte en omvang van de 
aansprakelijkheid dezelfde consequenties als hiervoor omschreven.  

Handelsregister 
Inschrijving Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71546901. 
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AANVULLING/WIJZIGING 
ALGEMENE VOORWAARDEN ADVIESBUREAU LIVADI, VERSIE 4 JUNI 
2018 
 
 
Naast Eenmanszaak Adviesbureau LIVADI is per 17 juni 2019 een Besloten Vennootschap genaamd LIVADI B.V. met als handelsnaam 
Adviesbureau LIVADI ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75093472, beide statutair gevestigd 
Schandelo 10 te Velden. Wegens een overgangsfase zullen zowel de Eenmanszaak als de Besloten Vennootschap tijdelijk langs elkaar bestaan. 
Uiteindelijk zal de Eenmanszaak, na afloop van lopende opdrachten worden opgeheven 

 

 


