Sogeti Nederland B.V.
Lange Dreef 17,
4131 NJ Vianen
Postbus 76,
4130 EB Vianen
T: +31 886 606 600
www.sogeti.nl

Voorwaarden advies (rapportage)
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2. Uitvoering
1.	Bij de uitvoering van de opdracht gaat Sogeti
uit van de juistheid van de door opdrachtgever
aangeleverde informatie. Opdrachtgever staat
er voor in dat de door hem aangeleverde
gegevens juist, volledig en accuraat zijn en dat
alle relevante en beschikbare gegevens tijdig
worden verstrekt.
2.	Opdrachtgever dient ten behoeve van een
goede uitvoering van de werkzaamheden
tijdig en kosteloos te voorzien in voldoende
beschikbaarheid van geautoriseerde materieen functioneel deskundigen alsmede de in de
opdracht beschreven faciliteiten.
3.	Door Sogeti in het kader van een opdracht op
te leveren documenten, rapporten rapportages
etc. zullen in de Nederlandse taal worden
opgeleverd, tenzij in de opdracht uitdrukkelijk
anders is bepaald.
3. Garantie
Sogeti garandeert dat de werkzaamheden op
vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd en
indien en voor zover de opdracht de oplevering
van een rapport omvat dat deze voldoet aan de
overeengekomen eisen.
4. Meer- minderwerk
1.	Beide partijen kunnen voorstellen indienen om
de aard en de omvang van de overeengekomen
werkzaamheden te wijzigen. De financiële en
andere gevolgen van uitvoering van dergelijke
meer-/minderwerk voorstellen worden zo
spoedig mogelijk naar beste vermogen
door Sogeti begroot en aan opdrachtgever
medegedeeld, alsmede de geldigheidsduur van
de gedane opgaaf. Instemming met uitvoering
van een meer-/minderwerk voorstel wordt door
opdrachtgever schriftelijk bevestigd.

2.	Tenzij anders overeengekomen, wordt
uitgevoerd meer-/minderwerk op basis van
nacalculatie verrekend over de maand waarin
het betreffende werk is uitgevoerd.
3. V
 erliesuren, onder andere ontstaan door niet
tijdige acceptatie van opgeleverde (tussen)
producten, dan wel niet tijdige beslissingen
door of namens opdrachtgever, worden
bij opdrachtgever in rekening gebracht.
Verliesuren, of een indicatie daarvan, worden
zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever gemeld
en schriftelijk bevestigd met vermelding van de
reden van verlies. Verrekening vindt plaats op
basis van nacalculatie over de maand waarin
het betreffende werk is uitgevoerd.
5. Oplevering en Acceptatie
1.	Indien het advies wordt vastgelegd in een
rapport laat opdrachtgever binnen twee
weken na oplevering van het (concept)rapport
schriftelijk weten of het opgeleverde rapport is
geaccepteerd, dan wel is afgekeurd met reden
van afkeuring. Op verzoek van opdrachtgever
bespreken opdrachtgever en Sogeti het
(concept)rapport, waarna opdrachtgever in
een acceptatieverslag eventuele aanwijzingen
ter verbetering van incorrecte onderdelen
weergeeft, met referte aan het betreffende
onderdeel van de overeengekomen eisen.
Genoemde aanwijzingen bevatten voldoende
details om te kunnen verbeteren. Sogeti levert
tenzij anders overeengekomen binnen 2 weken
na ontvangst van het acceptatieverslag een
definitief rapport op.
2.	Indien opdrachtgever niet binnen de in het
vorige artikellid genoemde termijn schriftelijk
aangeeft dat het opgeleverde product is
geaccepteerd, danwel gemotiveerd aangeeft
dat het product is afgekeurd, wordt het product
geacht te zijn geaccepteerd.
6. Duur
De opdracht vangt aan na (schriftelijke)
opdrachtverstrekking en duurt voort tot partijen
aan hun verplichtingen uit de opdracht hebben
voldaan.
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1. Toepasselijkheid
1.	Deze voorwaarden zijn van toepassing op de
uitvoering door Sogeti Nederland B.V. (Sogeti)
van opdrachten tot het verstrekken van advies
op het gebied van ICT in de breedste zin
van het woord, al dan niet resulterend in het
opstellen van een rapport.
2.	Deze voorwaarden zijn van toepassing in
aanvulling op de Algemene Voorwaarden
Sogeti Nederland B.V.
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