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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

 

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Jongebloed Advies, 

Accountancy & Belastingadvies vof gevestigd te Dedemsvaart en Coevorden, hierna te noemen 

opdrachtnemer. 

 

 

A. Algemeen 

1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft 

gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. 

2. Werkzaamheden / Opdracht / Overeenkomst: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of 

die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste 

zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de 

opdrachtbevestiging. 

3. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of 

gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, 

alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht / overeenkomst door opdrachtnemer 

vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet 

onder gebracht bij derden, alsmede overig informatie van enige relevantie voor de uitvoering of 

voltooiing van de opdracht, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers. 

 

 

B. Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door opdrachtnemer, 

of haar rechtsopvolger, binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden 

aangegaan, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten, dan wel 

op aanbiedingen of offertes tot zulke overeenkomsten.  

2. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en 

onvoorwaardelijk voor alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten. 

3. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien en 

voor zover opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd. 

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen hebben deze afwijkingen van of 

aanvullingen op de algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst. 

4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zullen, voor 

zover zij niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden, slechts toepasselijk 

kunnen zijn, indien opdrachtnemer dit met opdrachtgever bij afzonderlijk geschrift nadrukkelijk 

overeengekomen is. 

5. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de opdrachtnemer, met 

terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, ongeacht of opdrachtgever de opdracht 

uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde 

persoon of bepaalde personen. 

6. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die 

voor opdrachtnemer werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de opdracht, 

waaronder begrepen personeel en hulpkrachten van de opdrachtnemer en derden, waaronder 

directeuren, vennoten, maten en ondergeschikten van opdrachtnemer. Zij kunnen jegens 

opdrachtgever hierop een beroep doen. 
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C. Aanbiedingen 
1. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en zijn gebaseerd op uitvoering van de 

werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. 

2. Alle aanbiedingen vervallen dertig dagen na verzending daarvan, tenzij anders is aangegeven. 

3. Alle door opdrachtnemer genoemde prijzen in aanbiedingen of anderszins zijn exclusief 

omzetbelasting, tenzij anders is aangegeven. 

4. De opdrachtbevestiging van de zijde van opdrachtnemer wordt geacht de overeenkomst juist en 

volledig weer te geven. 

 

 

D. Aanvang en duur van de overeenkomst 
1. De overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat de opdrachtnemer de hem opgedragen 

werkzaamheden mondeling dan wel schriftelijk aanvaardt, bij voorkeur door een schriftelijke 

opdrachtbevestiging, of met de uitvoering daarvan op een voor opdrachtgever kenbare wijze is 

aangevangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan 

opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de 

werkzaamheden/opdracht/overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

2. Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet 

getekend retour is ontvangen, wordt de opdracht in ieder geval geacht te zijn tot stand gekomen 

onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat opdrachtnemer op 

verzoek van opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is gestart. 

3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de 

verleende opdracht voorvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. 

 

 

E. Gegevens opdrachtgever / Persoonsgegeven 

Gegevens opdrachtgever 

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die opdrachtnemer naar zijn oordeel 

nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de door opdrachtnemer 

gewenste vorm en wijze ter beschikking van de opdrachtnemer te stellen. Onder gegevens en 

bescheiden dient mede te worden begrepen de door de opdrachtnemer benodigde documenten ter 

vaststelling van de identiteit van opdrachtgever op grond van de Wet ter voorkoming van 

witwassen en financieren van terrorisme. Opdrachtgever dient de benodigde documenten ter 

vaststelling van de identiteit van opdrachtgever op grond van de Wet ter voorkoming van 

witwassen en financieren van terrorisme te leveren voorafgaande aan de dienstverlening, tenzij op 

grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme een later tijdstip is 

toegestaan. 

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de 

door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze via 

derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de opdracht anders 

voortvloeit. 

3. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en 

omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. 

4. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat 

opdrachtgever aan de in het eerste, tweede en derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan. 

5. Extra kosten, extra uren, alsmede de overige schade voor opdrachtnemer, ontstaan doordat 

opdrachtgever niet aan de in het eerste, tweede of derde lid genoemde verplichtingen heeft 

voldaan, komen voor rekening en risico van opdrachtgever. 
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6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en 

regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan 

opdrachtnemer verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot 

zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in 

zijn opdracht worden verstrekt. Opdrachtnemer kan in verband met niet of niet correcte naleving 

de opdrachtgever niet worden aangesproken. 

7. Voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de door hem ter beschikking gestelde 

bescheiden aan hem geretourneerd. 

8. Opdrachtnemer is na het eindigen van de uitvoering van de opdracht niet gehouden de hem door 

opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden langer dan de voor opdrachtnemer 

geldende bewaartermijn te bewaren. 

 

Persoonsgegevens 
1. In het kader van een opdracht verstrekt door opdrachtgever aan opdrachtnemer of in het kader van 

het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op opdrachtnemer, kan opdrachtnemer 

persoonsgegevens betreffende opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor 

opdrachtgever verwerken. 

2. In verband met optimalisatie van zijn dienstverlening aan opdrachtgever alsmede in verband met 

het kunnen benaderen van opdrachtgever  en/of personen werkzaam bij/voor opdrachtgever met 

informatie en diensten van opdrachtnemer en derden, kan opdrachtnemer persoonsgegevens 

verwerken. 

3. Verwerking van persoonsgegevens de opdrachtnemer in het kader van de activiteiten zoals het 

eerste en tweede lid vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het 

gebied van de bescherming van persoonsgegevens. 

 

 

F. Uitvoering opdracht 

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer 

zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van 

opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht. 

2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, 

te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks 

naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering 

van de opdracht. Opdrachtnemer heeft het recht om de kosten van deze persoon of derde aan de 

opdrachtgever in rekening te brengen en namens de opdrachtgever beperkingen van de 

aansprakelijkheid van deze derde te aanvaarden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor 

eventuele tekortkomingen van deze persoon of derde. 

3. Opdrachtnemer is niet gehouden om namens opdrachtgever bezwaar te maken tegen aan de 

opdrachtgever geadresseerde beslissingen van de belastingdienst, waarvan aan opdrachtnemer 

door de belastingdienst een digitale kopie is gestuurd, tenzij opdrachtgever daartoe de 

opdrachtnemer uiterlijk vijf werkdagen voor het verstrijken van de bezwaartermijn schriftelijk de 

opdracht heeft verstrekt. 

4. Gezien de aard van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden kan opdrachtnemer niet 

instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. 

5. Opdrachtnemer voert de opdracht uit, voor zover van toepassing, met inachtneming van de 

toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever 

verleent telkens een volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor opdrachtnemer 

voortvloeien. De van toepassing zijnde beroepsregelgeving omvat in ieder geval de gedrags- en 

beroepsregels voor Accountants (NBA) en het reglement voor de beroepsuitoefening van het 

Register Belastingadviseurs (RB), dan wel daarvoor in de plaats getreden regels of reglementen. 
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6. Voor het geval een behoorlijke uitvoering van een met opdrachtgever aangegane overeenkomst 

met zich meebrengt dat ook werkzaamheden worden uitgevoerd die aanvankelijk niet tot de 

overeenkomst behoorden, wordt de overeenkomst geacht zich ook tot deze andere werkzaamheden 

uit te strekken en wordt de daaraan bestede tijd op de gebruikelijke wijze aan de opdrachtgever in 

rekening gebracht.  

7. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden 

uitgevoerd gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een 

dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien 

grond voor ontbinding van de overeenkomst op. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een 

dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke termijn stellen, waarbinnen door opdrachtnemer de 

overeenkomst, behoudens overmacht, moet zijn uitgevoerd. Overschrijving van die nieuwe, 

redelijke termijn, levert wel een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door 

opdrachtgever. 

8. De uitvoering van de opdracht is niet - tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld - 

specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor 

fraude opleveren, zal opdrachtnemer daarover aan opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is 

daarbij gehouden aan daarop betrekking hebbende wettelijke bepalingen en de door de 

beroepsorganisaties uitgevaardigde frauderichtlijnen.  

9. Opdrachtgever is er mee bekend dat opdrachtnemer onder meer, doch niet uitsluitend, op grond 

van geldende wet- en (beroeps)regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en 

financieren van terrorisme (Wwft): 

a. verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van opdrachtgever en/of 

cliënten te doen; 

b. verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van 

overheidswege ingestelde autoriteiten; 

c. verplicht kan zijn in bepaalde situaties fraudemelding te doen. 

 

 

G. Geheimhouding en exclusiviteit 

1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichting tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet 

hem oplegt, waaronder mede begrepen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 

terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, verplicht 

tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, 

tenzij en voor zover opdrachtgever de opdrachtnemer van deze geheimhoudingsplicht heeft 

ontheven. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die door 

opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. 

2. Het eerste lid verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van 

opdrachtnemer of overleg met een door opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakeld 

de derde, voor zover opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht of ter 

zorgvuldige voldoening aan een wettelijke of beroepsplicht noodzakelijk acht. 

3. Opdrachtnemer is, indien hij optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of 

strafprocedure, gerechtigd de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie 

alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft 

genomen, aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn voor 

de beslechting van het geschil of het verweer in de (straf)zaak/procedure. 

4. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die 

uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of 

vergelijkende doeleinden. 

5. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die 

door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor 

zij werd verkregen. 
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H. Intellectuele eigendom 
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij 

gebruikt, heeft gebruikt en/of ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met 

opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden 

gevestigd. 

2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen 

computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere 

geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te 

exploiteren. 

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan die predikten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter 

inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer. 

 

 

I. Overmacht 

1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk 

kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar 

daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming of 

calamiteiten zoals waterschade, brand, diefstal en defecten of storingen in de bij de uitvoering van 

de opgedragen werkzaamheden gebruikte apparatuur, worden die verplichtingen opgeschort tot op 

het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. 

Eén en ander zonder dat opdrachtnemer in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die 

verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. 

2. Opdrachtnemer is gehouden opdrachtgever direct te waarschuwen indien zich bij hem een geval 

van overmacht zoals in lid 1 bedoeld, voordoet, waarna partijen met elkaar in overleg treden 

omtrent de hieraan toe te kennen gevolgen. 

3. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep 

of bedrijf, zal de wederpartij gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden, indien 

opdrachtnemer gebruik maakt van zijn bevoegdheid om in geval van overmacht de 

overeengekomen werkzaamheden op te schorten. 

4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen 

heeft kunnen voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel uitgevoerde gedeelte 

afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een 

afzonderlijk contract. 

 

 

J. Honorarium 

1. Tenzij door opdrachtnemer anders is vermeld of aanvaard, declareert opdrachtnemer de kosten van 

zijn dienstverlening, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde 

derden, periodiek aan de hand van de daadwerkelijk aan de opdracht bestede tijd, tegen een door 

hem met de opdrachtgever overeenkomen uurtarief. Indien met opdrachtgever niet uitdrukkelijk 

een tarief is overeengekomen, gelden de door opdrachtnemer voor de betrokken werkzaamheden 

gebruikelijk gehanteerde (uur)tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen, waaronder 

verschotten. Om de kosten kunnen ook zijn begrepen reistijd en verblijfkosten. 

2. Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de 

uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar 

redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald 

aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. 

3. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht 

en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is 

verschuldigd naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn 

verricht. 
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4. Indien naar de totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is 

uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging 

ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dient overeenkomstig 

aanpassen. 

5. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden 

opgelegd. 

 

 

K. Betaling 
1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 c.q. 30 dagen na 

de factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van 

storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling 

betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op aftrek, korting of schuldvergelijking. 

De betalingstermijn wordt op de factuur vermeld. De dag van betaling is de dag van bij scheiding 

van het verschuldigde op de rekening van opdrachtnemer. 

2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader 

overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, 

zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldatum opdrachtgever de 

wettelijke (handels)rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, één en 

ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft. 

3. Indien de opdrachtgever in verzuim is, worden alle door opdrachtnemer ten name van de 

opdrachtgever gestelde declaraties opeisbaar, inclusief eventueel door opdrachtnemer nog op te 

stellen declaraties ter zake van verrichte werkzaamheden in de lopende declaratieperiode. 

4. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de 

vordering zijn voor rekening van opdrachtgever. Als opdrachtnemer aantoont hogere kosten 

gemaakt te hebben, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren om de vordering te incasseren, 

komen ook deze, hogere, kosten voor vergoeding in aanmerking. 

5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de 

werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, ten opzichte van 

opdrachtnemer ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het aan opdrachtnemer 

verschuldigde. 

6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien 

de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van 

opdrachtnemer aanleiding geeft, van opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, 

contante betaling bij levering en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebrek waarvan 

opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen met onmiddellijke ingang op te 

schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is 

direct opeisbaar. 

 

 

L. Klachten / Reclames 

1. Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient 

schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarop 

opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien 

opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan 

opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. De klachten dienen een duidelijke en deugdelijk 

gemotiveerde omschrijving van de grieven te behelzen. 

2. Een klacht als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, 

behoudens voor zover opdrachtnemer aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de klacht 

gegrond acht. 

3. Na het verstrijken van de termijn wordt opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden te 

hebben goedgekeurd en kan opdrachtgever zich nimmer beroepen op het niet nakomen van de 

overeenkomst door opdrachtnemer en daarmee vervallen alle rechten van opdrachtgever in 

verband met de klacht. 
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M.  

1 Aansprakelijkheid 

1. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het 

voldoen door opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving. 

2. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de 

zorgvuldigheid in acht nemen die van een beroepsuitoefenaar zoals genoemd in artikel F kan 

worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of 

onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daarvoor ontstane schade niet 

aansprakelijk. De aansprakelijkheid voor de vergoeding van de geleden schade is beperkt tot het 

bedrag dat op grond van de verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het 

bedrag van de eigen risico. Indien om welke reden dan ook buiten schuld of toedoen van 

opdrachtnemer, geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere 

aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het bedrag dat opdrachtgever als honorarium aan 

opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de 

schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt, met een 

maximum van € 25.000. Indien de opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van 

meer dan een jaar dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op eenmaal het bedrag van het 

honorarium dat in de 12 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is 

gebracht aan opdrachtgever. De samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als 

één toerekenbare tekortkoming. 

3. Voor alle bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs -, indirecte - of gevolgschade, waaronder 

mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, 

op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van 

de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk. 

4. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft te 

allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te 

maken of te beperken. Dit door bijvoorbeeld herstel van de fout of verbetering van de 

werkzaamheden. 

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadigingen of te niet gaan van bescheiden tijdens 

vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of 

namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden. 

6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, 

middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever 

vrijwaart opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die 

veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft 

verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar 

handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van 

opdrachtnemer. Onder aanspraken van derden worden tevens verstaan aan opdrachtgever als 

medepleger van een fiscaal verzuim opgelegde bestuurlijke boeten. Tevens vrijwaart 

opdrachtgever opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, voor het geval opdrachtnemer op 

grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of 

gedwongen is medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, die gerechtigd zijn gevraagd, dan 

wel ongevraagd informatie te verlangen, die opdrachtnemer in zijn uitoefening van de opdracht 

van opdrachtgever of derden heeft ontvangen. 

7. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 12 maanden nadat opdrachtgever 

de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij opdrachtnemer te zijn 

ingediend, bij gebreken waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. 
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2 Elektronische communicatie 
Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer door middel van 

elektronische middelen met elkaar communiceren. In tegenstelling tot hiervoor genoemd onder ‘M. 2 

aansprakelijkheid’ is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge 

van gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – 

schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, 

onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door 

programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische 

communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van het 

telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens 

voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer. De data-uittreksels 

uit de computersystemen van opdrachtnemer leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door 

opdrachtnemer verstuurde elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd 

door de opdrachtgever. 

 

 

N. Opzegging 

1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Indien de 

overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is opdrachtgever het honorarium 

verschuldigd overeenkomstig de door opdrachtnemer opgegeven uren en kosten voor 

werkzaamheden die ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.. 

2. Opzegging dient schriftelijk aan de ander te geschieden. 

3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht 

op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingverlies, alsmede 

op vergoeding van additionele kosten die opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die 

voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – eventuele 

kosten met betrekking tot onderaanneming). 

4. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt is hij gehouden 

opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging 

en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de opdrachtgever eist. 

 

 

O. Ontbinding 
1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in geval van overmacht dan wel andere onvoorziene 

omstandigheden, waardoor de uitvoering van de overeenkomst wordt belemmerd, deze geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor gerechtelijke tussenkomst nodig is en zonder tot 

enige schadevergoeding te zijn gebonden. 

2. De opdrachtgever is zonder ingebrekestelling in verzuim, zodra hij enige verplichting die hij uit 

hoofde van de overeenkomst met opdrachtnemer heeft niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. 

De opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, indien en zodra zich 

een van de volgende omstandigheden voordoet: 

a. opdrachtgever komt zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, na 

daartoe in gebreke te zijn gesteld, binnen twintig werkdagen niet, niet tijdig of niet 

behoorlijk na; 

b. opdrachtgever wordt in staat van faillissement verklaard of vraagt surseance van 

betaling aan; 

c. opdrachtgever wordt onder curatele gesteld dan wel onder bewind geplaatst; 

d. opdrachtgever legt zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stil of staakt deze, dan wel draagt 

dit geheel of gedeeltelijk aan een derde over. 

Opdrachtnemer heeft tevens het recht van de overeenkomst gehele of gedeeltelijke nakoming te 

vorderen, alsmede in alle gevallen een volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen. 

3. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich 

meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. 
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P. Opschortingsrecht 

1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn 

verplichting op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan 

opdrachtgever of derden, tot het moment waarop alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever 

volledig zijn voldaan. 

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van 

opdrachtgever die nog geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan. 

 

 

Q. Vervaltermijn 
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vordering terecht een 

andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer verband met het 

verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop 

opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en 

bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe 

aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen. 

 

 

R. Vernietiging 
1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende 

opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht 

zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan 

zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze 

algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst. 

2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst 

niet geldig moet zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien 

deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling – vooreerst – 

automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking 

waarmee of waarin zij wel geldig is. 

3. Onverminderd het bepaalde in lid twee kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde 

nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. 

Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. 

vernietigde bepalingen. 

 

 

S. Toepasselijk recht en forumkeuze 
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene 

voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, 

waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet tot de competentie van de kantonrechter 

behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer 

zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of 

beroep van opdrachtgever. 

3. In afwijking van het voorgaande lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer kiezen voor een 

andere wijze van geschillenbeslechting. 

4. Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen of het geschil voor 

te leggen aan een daartoe ingestelde arbitragecommissie. 
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T. Wijzigingen 
1. Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. 

2. Wijzigingen zullen voor de opdrachtgever slechts verbindend worden, indien opdrachtnemer de 

opdrachtgever van de wijzigingen van de algemene voorwaarden in kennis heeft gesteld en 

veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken zonder dat de opdrachtgever 

opdrachtnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen. 

 

 
 

Vastgesteld april 2015. 
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