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1. Uitvoering van de overeenkomst 
L’auffice, vertegenwoordigd door Laura Vylders garandeert dat hij beschikt over de overeengekomen dan 
wel voor het verrichten van de prestatie benodigde vaardigheden en kwalificaties. De diensten van 
L’auffice, vertegenwoordigd door Laura Vylders zullen steeds deugdelijk en van hoge kwaliteit zijn, met 
de grootste zorg worden uitgevoerd, state of the art, en ten minste voldoen aan de schriftelijk vastgelegde 
specificaties. Indien diensten niet worden geleverd zoals verwacht, zal L’auffice, vertegenwoordigd door 
Laura Vylders dit onmiddellijk kosteloos herstellen. 
 
 
 

2. Vertrouwelijkheid 
Alle tussen L’auffice, vertegenwoordigd door Laura Vylders en opdrachtgevers/bedrijven uitgewisselde 
informatie, waaronder informatie over tarieven en afspraken tussen L’auffice, vertegenwoordigd door 
Laura Vylders en haar opdrachtgevers en de inhoud van deze overeenkomst worden tussen partijen als 
vertrouwelijk beschouwd en zullen niet met derden, waaronder de opdrachtgever gedeeld worden. Het is 
verboden tijdens dan wel na afloop van bovengenoemd project, op welke wijze dan ook, enige informatie, 
gegevens of persoonsgegeven, die mondeling, schriftelijk of op andere wijze ter kennis van L’auffice zijn 
gekomen aangaande de opdracht, de bedrijfsvoering van de opdrachtgevers/bedrijven dan wel van een 
klant van de opdrachtgevers/bedrijven, aan derden te verstrekken. Voorts is het L’auffice, 
vertegenwoordigd door Laura Vylders verboden enig werk van opdrachtgevers/bedrijven dan wel van 
diens klant van welke aard dan ook, in bezit te houden. L’auffice, vertegenwoordigd door Laura Vylders 
zal alle informatie, gegevens of persoonsgegeven van haar opdrachtgevers/bedrijven dan wel van diens 
klant slechts ter uitvoering van de opdracht gebruiken.  
 
 
 

3. Kosten, Meerwerk en informatieplicht 
Daadwerkelijke besteedde uren worden wekelijks in rekening gebracht. Met een vervaltermijn van 
10dagen.  
L’auffice zal een duidelijke urenspecificatie verstrekken. Tenzij expliciet schriftelijk overeengekomen, 
kunnen naast de uurvergoeding geen overige kosten zoals, telefoon of 
apparatuur en softwarekosten in rekening gebracht worden. 
L’auffice, vertegenwoordigd door Laura Vylders is verplicht om haar opdrachtgevers direct schriftelijk te 
informeren over wijzigingen in feiten of omstandigheden die 
van invloed zijn op deze overeenkomst, waaronder meerwerk en verlengingsverzoeken. 
Eventueel meerwerk als gevolg van uitbreiding van de scope van de opdracht alsmede eventuele extra 
kosten die gemaakt moeten worden in het kader van het project zullen slechts vergoed worden indien 
hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van haar opdrachtgevers is verkregen. Eventuele extra 
kosten zal L’auffice, vertegenwoordigd door Laura Vylders voorafgaand met deugdelijke bescheiden 
staven. 
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4. Zelfstandigheid 
L’auffice, vertegenwoordigd door Laura Vylders is zelfstandig ondernemer en levert zijn diensten voor 
eigen rekening en risico, in samenspraak met de opdrachtgever wordt er bekeken van waar uit er gewerkt 
kan worden dit met een vrijblijvend offerte die bezorgd zal worden zodoende de opdrachtgever weet waar 
hij staat.  
 
 
 
 
 

5. Intellectueel Eigendom 
L’auffice, vertegenwoordigd door Laura Vylders garandeert dat hij bij het uitvoeren van de opdracht 
geen inbreuk maakt op rechten van derden.  
 
 
 
 
 

6. Aansprakelijkheid 
L’auffice, vertegenwoordigd door Laura Vylders vrijwaart haar opdrachtgever volledig voor aanspraken 
van derden, waaronder haar klanten, die verband 
houden met de door L’auffice, vertegenwoordigd door Laura Vylders L’auffice, vertegenwoordigd 
door Laura Vylders verrichtte werkzaamheden. Er wordt een overeenkomst opgemaakt met de 
toegewezen opdracht, dit besproken met beide partijen – voor korte en/of lange termijn. De datums van 
korte/en of lange opdrachten worden genoteerd en gerespecteerd.  
Indien de datums niet gerespecteerd worden, indien 1 van de partijen beslist van voor de geschreven 
datums de werkzaamheden te beëindigen zal er een vergoeding van 150€ per dag betaald dienen te 
worden tot het einde van de geschreven datum die beide partijen hebben overeengekomen, ( te vinden in 
de handgetekende werkovereenkomst )  
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