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A L G E M E N E  L E V E R I N G S -  E N  B E T A L I N G S V O O R W A A R D E N 
 

Van toepassing op alle werkzaamheden verricht door Administratie en Consultancy Associatie B.V. 
 

Artikel 1 Definities 
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan 

onder: 
a. Opdrachtgever: de partij die de Opdracht 

heeft gegeven tot het verrichten van werk-
zaamheden. 

b. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Administra-
tie en Consultancy Associatie B.V.. 

c. Opdracht: alle door Opdrachtnemer in het 
kader van de dienstverlening aan Opdracht-
gever te verrichten werkzaamheden. 

d. Overeenkomst: de rechtsrelatie tussen Op-
drachtgever en Opdrachtnemer op grond 
waarvan de Opdracht wordt uitgevoerd. 

e. Op regiebasis: op basis van bestede tijd ver-
menigvuldigd met de toepasselijke uurtarie-
ven zoals deze van tijd tot tijd door Opdracht-
nemer worden vastgesteld. 

f. Onder het ‘beëindigen van de Opdracht’ 
wordt tevens het ontbinden van de Overeen-
komst begrepen. 

g. Boekjaar: Het boekjaar is de (twaalf-
maands)periode waarop het fiscaal) jaarver-
slag en de winst- en verliesrekening betrek-
king hebben 

h. Onder ‘schriftelijk’ wordt mede begrepen 
door middel van digitale communicatie. 

 
Artikel 2a BTW 

1. Alle na te noemen en alle overige in het kader van 
de Opdracht te noemen bedragen, waaronder alle 
door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn ex-
clusief BTW en eventuele andere heffingen van 
overheidswege. Dit behoudens expliciete schrifte-
lijke vermelding van het tegendeel. 
 

Artikel 2b Toepasselijkheid en wijziging 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing 

op alle door Opdrachtnemer in verband met de 
Opdracht te verrichten werkzaamheden en iedere 
rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Op-
drachtnemer, derhalve iedere Opdracht, iedere 
overeenkomst, iedere verbintenis tussen hen, 
daaronder mede begrepen iedere vervolgop-
dracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.  

2. Door met Opdrachtnemer een overeenkomst aan 
te gaan doet Opdrachtgever afstand van door 
hem/haar gehanteerde bijzondere of algemene 
voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op alle 
overeenkomsten, opdrachten en/of werkzaamhe-
den van Opdrachtnemer uitsluitend de door Op-
drachtnemer gehanteerde algemene voorwaar-
den van toepassing zijn. 

3. De onderhavige Algemene Voorwaarden kunnen 
door Opdrachtnemer worden ingeroepen jegens 
Opdrachtgever, dier vertegenwoordiger, een 

derde die de indruk heeft gewekt vertegenwoordi-
ger te zijn, bestuurders, aandeelhouders, en ieder-
een die werkzaam is of was ten bate van Op-
drachtgever zij het als werknemer, opdrachtne-
mer, adviseur, via een vennootschap of anders-
zins. 

4. Indien Opdrachtnemer geen gebruik maakt van 
enig recht dat hem krachtens deze Algemene 
Voorwaarden toekomt, zal dit niet gelden als een 
afstand van recht. 

5. Opdrachtnemer is gerechtigd deze Algemene 
Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen 
zullen ook gelden ten aanzien van bestaande 
Overeenkomsten. Opdrachtnemer informeert Op-
drachtnemer over de wijzigingen. Na Opdrachtne-
mer in de gelegenheid te hebben gesteld voor Op-
drachtnemer de oude voorwaarden te handhaven, 
is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te 
beëindigen met ingang van de datum waarop de 
gewijzigde voorwaarden van kracht worden. 

6. Afwijken van deze algemene voorwaarden is 
slechts mogelijk indien dit schriftelijk gebeurt en 
Opdrachtnemer daar expliciet en schriftelijk mee 
instemt. 

 
Artikel 3 Totstandkoming en duur Overeenkomst 
1. De Overeenkomst komt tot stand op een van de 

navolgende wijzen en tijdstippen: 
a. Indien door Opdrachtnemer een schriftelijk 

aanbod is gedaan (de offerte), door de ont-
vangst door Opdrachtnemer van de schrifte-
lijke instemming van Opdrachtgever met het 
aanbod (de ondertekende offerte). 

b. Indien door Opdrachtnemer geen schriftelijk 
aanbod is gedaan door het door Opdrachtne-
mer schriftelijk bevestigen van de Opdracht 
c.q. de Overeenkomst. 

2. Voor alle voorstellen van de zijde van Opdracht-
nemer geldt dat deze herroepelijk zijn en er 
slechts rechten aan kunnen worden ontleend in-
dien deze schriftelijk zijn gedaan. 

3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbe-
paalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking 
van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze 
voor een bepaalde tijd is aangegaan. 

4. De Opdracht c.q. de Overeenkomst is gebaseerd 
op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan 
Opdrachtnemer verstrekte informatie en beschei-
den. 

5. Bij het bestaan of het vermoeden van (i) onrecht-
matige activiteiten en/of geldstromen en/of (ii) in-
solvabiliteit en/of onvoldoende liquiditeit en/of (iii) 
andere feiten en omstandigheden die een regu-
liere bedrijfsvoering of dienstverlening met inacht-
neming van de geldende regelgeving waaronder 
de Wwft in de weg zouden kunnen staan staat het 
Opdrachtnemer vrij om de Opdracht per direct te 
beëindigen. 
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Artikel 4 Informatie van Opdrachtgever 
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en be-

scheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig 
zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren 
van de verleende Opdracht, tijdig en in de ge-
wenste vorm en op de gewenste wijze ter beschik-
king van Opdrachtnemer te stellen. 

2. Zolang niet alle in het vorige lid omschreven of an-
derszins voor de Opdracht benodigde en/of ge-
vraagde bescheiden en gegevens door Opdracht-
nemer zijn ontvangen, staat het Opdrachtnemer 
vrij om de uitvoering van de Opdracht op te schor-
ten en/of om de Opdracht per direct te beëindigen. 

3. In geval van opdrachten tot controle van financiële 
verantwoordingen zal Opdrachtgever Opdracht-
nemer op eigen initiatief op de hoogte brengen 
van alle overige informatie die voor de uitvoering 
of voltooiing van de Opdracht relevant is. 

4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledig-
heid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtne-
mer ter beschikking gestelde gegevens en be-
scheiden, ook indien deze van derden afkomstig 
zijn. 

 
Artikel 5 Uitvoering van de Opdracht 
1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitge-

voerd door Opdrachtnemer, voor zover nodig met 
terzijdestelling van artikel 404, 407 lid 2 en 409 
van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. 

2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door 
welke perso(o)n(en) de verleende Opdracht wordt 
uitgevoerd. 

3. Werkzaamheden die buiten de reguliere Opdracht 
vallen worden op regiebasis gefactureerd. 

4. Opdrachtnemer spant zich in de werkzaamheden 
naar beste vermogen en als een zorgvuldig han-
delend beroepsbeoefenaar uit te voeren. Op-
drachtnemer kan evenwel niet instaan voor het be-
reiken van enig beoogd resultaat. 

5. Indien  Opdrachtgever bij het einde van de Op-
dracht (nogmaals) een afschrift van zich onder 
Opdrachtnemer bevindende bescheiden wil ont-
vangen wordt hiervoor een  vast en voorafgaand 
aan afgifte te voldoen bedrag gerekend van € 
200,- honorarium/afwikkelkosten. 

 
Artikel 6 Intellectuele eigendom 
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor 

met betrekking tot producten van de geest welke 
hij gebruikt of heeft gebruikt of ontwikkelt in het ka-
der van de uitvoering van de Opdracht van Op-
drachtgever. 

2. Het is Opdrachtgever verboden die producten, 
waaronder mede begrepen computerpro-
gramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, advie-
zen, (model)contracten en andere geestespro-
ducten van Opdrachtnemer, een en ander in de 
ruimste zin des woords, al dan niet met inschake-
ling van derden te verveelvoudigen, te openbaren 
en/of te exploiteren. 

 

Artikel 7 Overmacht 
1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de 

overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan 
nakomen ten gevolge van een hem niet toereken-
bare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe 
niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van 
zaken binnen zijn onderneming, worden die ver-
plichtingen opgeschort tot het moment dat Op-
drachtnemer alsnog in staat is deze overeengeko-
men wijze na te komen, zonder dat Opdrachtne-
mer in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming 
van die verplichtingen en zonder dat zij tot enige 
schadevergoeding kan worden gehouden. 

 
Artikel 8 Honorarium 
1. Alle in het kader van de Opdracht door Opdracht-

nemer verrichte werkzaamheden worden bij Op-
drachtgever op regiebasis in rekening gebracht. 

2. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhan-
kelijk van de uitkomst van de verleende Opdracht. 

3. In redelijkheid gemaakte in verband met de Op-
dracht gemaakte kosten worden aan Opdrachtge-
ver doorbelast. 

4. Opdrachtnemer is gerechtigd voorschotten aan 
Opdrachtgever in rekening te brengen. Aanvang 
of voortzetting van de werkzaamheden kan van 
betaling afhankelijk worden gesteld. Betaalde 
voorschotten worden verrekend bij einddeclaratie, 
nadat de Opdracht is afgerond. 

5. Indien na de totstandkoming van de overeen-
komst, doch voordat de Opdracht geheel is uitge-
voerd, lonen en/of prijzen een wijziging onder-
gaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeen-
gekomen tarieven dienovereenkomstig aan te 
passen. 

6. Het uiteindelijk in rekening te brengen honorarium 
is afhankelijk van tal van omstandigheden waar-
onder de informatie en de bescheiden als aange-
leverd door Opdrachtgever. Begroting op voor-
hand van het honorarium is derhalve slechts een 
indicatie op basis van op dat moment beschikbare 
gegevens en aannames. Aan begroting op voor-
hand kunnen geen rechten worden ontleend. 

7. De Opdracht, het uitvoeren van de werkzaamhe-
den, het tarief, de facturatie en de begroting zijn 
onder meer gebaseerd op de volgende uitgangs-
punten: 
a. het tijdig door Opdrachtgever aan Opdrachtne-
mer tijdig, correct en volledig aanleveren van alle 
relevante documenten, chronologisch geordend, 
niet-handgeschreven waaronder een deugdelijk 
bijgehouden kasboek met tellingen van begin- en 
eindsaldo’s; 
b. het tijdige door Opdrachtgever aan Opdracht-
nemer geven van alle relevante informatie waar-
onder het onverwijld doorgeven van relevante ver-
anderingen binnen de onderneming en de financi-
ele situatie; 
c. een gelijkblijvende juridische constructie van de 
onderneming van Opdrachtgever; 
d. een strikte scheiding tussen de zakelijke en 
privé administratie door Opdrachtgever; 
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e. een mate van dienstverlening en een aantal 
transacties zoals die bij het aangaan van de Op-
dracht redelijkerwijs te verwachten waren. 
Bij gebreke van het voldoen aan deze uitgangs-
punten is Opdrachtnemer, naar keuze, gerechtigd 
(i) aan Opdrachtgever aanvullend te declareren op 
regiebasis en/of (iii) de uitvoering van de Opdracht 
op te schorten en/of (iii) de Opdracht te beëindi-
gen. 

 
Artikel 9 Betaling en zekerheid 
1. Betaling van facturen van Opdrachtnemer dien te 

geschieden binnen de vervaltermijn van veertien 
dagen na factuurdatum. 

2. Betaling geschiedt zonder aftrek, korting, verreke-
ning of opschorting; Opdrachtgever doet afstand 
van hiertoe strekkende rechten. 

3. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag 
van Opdrachtgever daar naar het oordeel van Op-
drachtnemer aanleiding toe geeft, is Opdrachtne-
mer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, 
dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt 
in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. 
In geval van het door en/of ten bate van meerdere 
partijen geven van een Opdracht, zijn al die par-
tijen hoofdelijk jegens Opdrachtnemer aansprake-
lijk voor alle betalingen waar Opdrachtnemer aan-
spraak op kan maken, inclusief rente en kosten 
derhalve, ongeacht de tenaamstelling van de fac-
tuur. 

4. Bij gebreke van tijdige voldoening door Opdracht-
gever aan de conform dit artikel op haar rustende 
verbintenissen (waaronder tijdig betalen, stellen 
van zekerheid en afgeven en handhaven van au-
tomatische-incassomachtiging) is Opdrachtne-
mer, naar keuze, gerechtigd (i) haar verbintenis-
sen jegens Opdrachtgever op te schorten en/of (ii) 
om een retentierecht uit te oefenen ten aanzien 
van alle zich onder haar bevindende door haar ge-
produceerde bescheiden waaronder begrepen 
doch niet uitsluitend: grootboek, kolommenbalan-
sen, jaarrekeningen, winstaangiften, loonadmi-
nistratie, aangiften vennootschaps- of inkomsten-
belasting en/of (iii) om de Opdracht te beëindigen. 

5. Vanaf het einde van de in dit artikel genoemde 
vervaltermijn is Opdrachtgever aan Opdrachtne-
mer de wettelijke handelsrente verschuldigd. 

6. Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding aan 
Opdrachtnemer van alle in redelijkheid gemaakte 
buitengerechtelijke/(incasso)kosten. Dit met een 
minimum van 15% van het door Opdrachtgever 
aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag ver-
meerderd met een minimum van € 25,- voor ver-
schotten. 

 
Artikel 10 Reclames 
1. Onder reclames worden begrepen alle klachten 

over en bezwaren tegen de hoogte van de door 
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening 
gebrachte bedragen, de wijze waarop de werk-
zaamheden zijn of worden uitgevoerd, de tijd-
spanne waarin dit is gebeurd en de gevolgen die 

aan het voorgaande verbonden zijn. 
2. Reclames dienen schriftelijk te geschieden, bin-

nen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken 
of informatie waarop de reclame betrekking heeft. 
Na het verstrijken van deze termijn is het recht om 
te reclameren vervallen. 

3. In geval van een terechte reclame – zulks ter be-
oordeling van Opdrachtnemer – heeft Opdracht-
nemer de keuze tussen (i) de aanpassing van het 
in rekening gebrachte honorarium, (ii) het koste-
loos verbeteren of (iii) het opnieuw verrichten van 
de afgekeurde werkzaamheden. 

4. Reclames (waaronder bezwaar tegen een factuur) 
schorten de betalingsverplichtingen van Op-
drachtgever niet op. 

 
Artikel 11 Leveringstermijn 
1. De duur van de Opdracht wordt beïnvloed door tal 

van omstandigheden deels afhankelijk van Op-
drachtnemer, deels van Opdrachtgever waaron-
der de door Opdrachtgever aangeleverde informa-
tie en bescheiden alsmede de medewerking die 
hij/zij verleent. 

2. Is Opdrachtgever vooruitbetaling verschuldigd of 
dient hij/zij voor de uitvoering benodigde informa-
tie en/of materialen aan te leveren dan gaat de ter-
mijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te 
worden afgerond niet eerder lopen resp. wordt 
deze verlengd tot Opdrachtgever geheel aan deze 
en al zijn/haar verplichtingen in het kader van de 
Overeenkomst heeft voldaan. 

3. Door Opdrachtnemer opgegeven termijnen/data 
zijn slechts indicatief op basis van de dan beschik-
bare gegevens en aannames en zijn niet te be-
schouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukke-
lijk schriftelijk anders overeengekomen. Behou-
dens dat laatste geval, kunnen aan door Op-
drachtnemer opgegeven duur van de Opdracht of 
datum waarop deze zal zijn afgerond, geen rech-
ten worden ontleend. 

4. In afwijking van het voorgaande, kan Opdrachtge-
ver de Overeenkomst ontbinden indien de door 
Opdrachtnemer opgegeven termijn verstreken is, 
Opdrachtgever aan al zijn/haar verplichtingen in 
het kader van de Opdracht heeft voldaan en schrif-
telijk aan Opdrachtnemer een redelijke termijn 
voor nakoming heeft gesteld waarna de Overeen-
komst ontbonden kan worden als voldaan is aan 
de in artikel 265 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek 
gestelde voorwaarden. 

 
Artikel 12 Opzegging en verlenging 
1. Beide partijen bij de Overeenkomst kunnen deze 

schriftelijk opzeggen, tegen het eind van een ka-
lendermaand, met inachtneming van een opzeg-
termijn van ééne kalendermaand. 

2. Opdrachtnemer behoudt bij tussentijdse opzeg-
ging aanspraak op betaling van de tot dan toe ver-
richte werkzaamheden, op regiebasis, vermeer-
derd met afwikkelingskosten ad 8% over het ho-
norarium van het voorafgaande boekjaar. Bij ge-
breke van een (compleet) voorgaand boekjaar is 
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dit 8% over het gemiddelde verschuldigde hono-
rarium per maand vanaf het geven van de Op-
dracht tot de datum waarop werd opgezegd maal 
twaalf. Dit alles onverminderd een eventueel recht 
van Opdrachtnemer op schadevergoeding. 

 
Artikel 13 Aansprakelijkheid 
1. Opdrachtnemer zal als goed opdrachtnemer han-

delen en daar bij de zorgvuldigheid betrachten die 
van haar verwacht mag worden. 

2. Slechts indien Opdrachtgever aantoont dat hij 
schade heeft geleden als direct gevolg van een 
fout van Opdrachtnemer die jegens Opdrachtge-
ver als onrechtmatig kan worden aangemerkt, 
heeft Opdrachtgever recht op schadevergoeding. 

3. De hoogte van door Opdrachtnemer aan Op-
drachtgever te vergoeden schade is gemaximeerd 
op het bedrag dat ter compensatie van die schade 
door de aansprakelijkheidsverzekering van Op-
drachtnemer wordt uitgekeerd. 

4. Indien en voor zover voornoemde aansprakelijk-
heidsverzekering niet tot enige uitkering komt, is 
de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor die 
schade beperkt tot een bedrag gelijk aan de laat-
ste door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer be-
taalde factuur met betrekking tot de door Op-
drachtnemer verrichte werkzaamheden over het 
laatste boekjaar ten behoeve van de betreffende 
Opdracht, exclusief BTW 

5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bij 
Opdrachtgever of derden ontstane schade die het 
gevolg is van de verstrekking van onjuiste, onvol-
ledige of te laat aangeleverde gegevens of infor-
matie door of namens Opdrachtgever aan Op-
drachtnemer of anderszins het gevolg is van han-
delen of nalaten van of namens Opdrachtgever. 
Indien Opdrachtgever of dier contactpersoon 
(mede) handelt ten behoeve van derden, staat 
hij/zij ervoor in dat deze gebonden zijn aan de in 
deze algemene voorwaarden vervatte bedingen. 

6. Voor indirecte schade, waaronder mede begrepen 
stagnatie in de geregelde gang van zaken in de 
onderneming van Opdrachtgever is Opdrachtne-
mer nimmer aansprakelijk. Evenmin is Opdracht-
nemer aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of 
derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolg-
schade. 

7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vor-
deringen van derden wegens schade die veroor-
zaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtne-
mer onjuiste of onvolledige informatie heeft ver-
strekt of welke anderszins het gevolg is van han-
delen of omissies van Opdrachtgever, tenzij Op-
drachtgever aantoont dat de schade geen verband 
houdt met het verwijtbaar handelen of nalaten zij-
nerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of 
grove schuld van Opdrachtnemer. 

8. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien 
en voor zover mogelijk, de schade van Opdracht-
gever ongedaan te maken of te beperken, waarbij 
Opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking 
dient te verlenen. Indien Opdrachtgever dergelijke 

medewerking niet (volledig) verleent, verliest Op-
drachtgever ieder recht op vergoeding van schade 
jegens Opdrachtnemer. 

9. Opdrachtgever is, indien hij overweegt Opdracht-
nemer aansprakelijk te stellen tot vergoeding van 
schade, verplicht daarover met Opdrachtnemer in 
overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijk-
stelling overgaat. 

10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bescha-
diging of teniet gaan van bescheiden tijdens ver-
voer of tijdens verzending per post, ongeacht of 
het vervoer of de verzending geschiedt door of na-
mens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden. 

11. De in dit artikel neergelegde toepasselijke aan-
sprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen 
ten behoeve van de bij Opdrachtnemer werkzame 
vennoten en al degenen die ten behoeve van haar 
en/of haar vennoten werkzaamheden verrichten 
en/of voor de uitvoering van de Opdracht zijn in-
geschakeld, zodat zij derhalve hierdoor een recht-
streeks beroep op de in dit artikel opgenomen 
aansprakelijkheidsbeperking hebben. 

12. In geval van opschorting, beëindiging of ontbin-
ding in lijn met deze voorwaarden is door Op-
drachtnemer geen schadevergoeding verschul-
digd, zij het wegens vertraging of anderszins. 
Schade, extra kosten of honorarium blijven in dat 
geval derhalve voor rekening en risico van Op-
drachtgever, in het algemeen, en in het bijzonder 
als deze het gevolg is/zijn van het niet, niet tijdig 
of niet behoorlijk aanleveren van de voor de uit-
voering van de Opdracht benodigde informatie 
en bescheiden. Het in dit lid omschreven geldt 
ook indien Opdrachtnemer de keuze heeft tussen 
deze rechtshandelingen; deze keuze staat Op-
drachtnemer vrij.  

 
Artikel 14a Privacy 
1. De Opdracht kan de verwerking van persoonsge-

gevens met zich meebrengen. Opdrachtnemer 
fungeert daarbij als Verwerker ten aanzien van het 
voor Verwerkingsverantwoordelijke opslaan van 
de persoonsgegevens in de zin van artikel 4 aan-
hef en onder 8 AVG. Opdrachtgever wordt met be-
trekking tot de Omgeving aangemerkt als Verwer-
kingsverantwoordelijke ten aanzien van de ver-
werking van persoonsgegevens in de zin van arti-
kel 4 aanhef en onder 7 van de AVG en zal alle 
daaruit voortvloeiende voorschriften naleven. 

2. De in dit artikel opgenomen bepalingen omtrent de 
verwerking van persoonsgegevens kwalificeren 
als een verwerkersovereenkomst als bedoeld in 
de AVG. Indien vereist, zullen Partijen een aparte 
verwerkersovereenkomst opstellen waarbij de in 
dit artikel vermelde bepalingen in ieder geval zul-
len worden opgenomen. 

3. Opdrachtnemer zal passende maatregelen treffen 
ter beveiliging van persoonsgegevens die in ver-
band  met de Opdracht zijn opgeslagen of ver-
werkt.  

4. Opdrachtnemer zal passende maatregelen treffen 
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om te voorkomen dat onbevoegden toegang krij-
gen tot Gegevens van Opdrachtgever. Opdracht-
gever zal desverzocht in de gelegenheid worden 
gesteld deze maatregelen op verantwoorde wijze 
te controleren. 

5. Het is Opdrachtnemer toegestaan de aan de Op-
drachtgever en/of de Opdracht gerelateerde (per-
soons)gegevens te  gebruiken voor het uitvoeren 
van de Opdracht, facturering, incasso en overige 
relevante communicatie daaronder begrepen. Op-
drachtnemer zal persoonsgegevens die zijn opge-
slagen of worden verwerkt niet voor enig ander 
doel gebruiken. 

6. Persoonsgegevens worden door Opdrachtnemer 
uitsluitend opgeslagen op servers welke zich be-
vinden zich in landen die behoren tot de Europese 
Economische Ruimte (EER). 

 
Artikel 14b Vervaltermijn 
1. Alle vorderingen/aanspraken van Opdrachtgever 

op Opdrachtnemer vervallen in ieder geval na om-
mekomst van één jaar nadat de Opdracht is afge-
rond of, indien dit eerder het geval is nadat deze 
vordering Opdrachtgever bekend was of redelij-
kerwijze had kunnen zijn. 
 

Artikel 15 Rechtsmacht, forumkeuze en conversie 
1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever 

en Opdrachtnemer is Nederlands Recht van toe-
passing. 

2. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid 
en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter 
op enige bepaling van deze algemene voorwaar-
den geen beroep kan worden gedaan, komt aan 
de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud 
en strekking in elk geval een zoveel mogelijk over-
eenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een 
beroep kan worden gedaan. 

3. Ingeval deze algemene voorwaarden en de Op-
drachtbevestiging onderling tegenstrijdige voor-
waarden bevatten, gelden de in de Opdrachtbe-
vestiging opgenomen voorwaarden. 

4. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband hou-
den met (i), de door of namens Opdrachtnemer 
verrichte of aan haar opgedragen werkzaamhe-
den en/of (ii) de rechtsverhouding met de cliënt of 
andere derde zijn onderworpen aan de exclusieve 
rechtsmacht van en worden uitsluitend beslist 
door de bevoegde rechter te Amsterdam, onver-
minderd het recht van hoger beroep en cassatie. 

5. Indien enig artikel in deze algemene voorwaarden 
nietig zou zijn of vernietigd zou worden gelden tus-
sen partijen de verbintenissen die daar zoveel als 
rechtens mogelijk is bij aansluiten en blijven alle 
andere artikelen onverminderd van kracht.

 


