
 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN 

ADVEMA B.V. 

 

Artikel 1 – Algemeen  

1. Advema B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte besloten  vennootschap, statutair 

gevestigd te Papendrecht die zich ten doel stelt: het geven van specialistisch advies en het 

verrichten van consultancy werkzaamheden op het gebied van financiële dienstverlening. 

Artikel 2 – Definities  

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. 

2. Opdrachtnemer: Advema B.V., ook handelend onder de naam Advema Financiële 

Dienstverlening. Hierna: “Advema B.V. of opdrachtnemer”. 

3. Uitsluitend Advema B.V. geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer.  

Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door 

een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor 

het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een 

hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een 

opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

4. Partner of vennoot : de persoon die direct of indirect aandeelhouder van Advema B.V. is en 

die professionele werkzaamheden verricht ten behoeve van Advema zal door of vanwege 

Advema B.V. worden aangeduid als “partner” of “vennoot”, zulks in overeenstemming met 

het algemeen gebruik in de professionele praktijk. De als zodanig aangeduide persoon 

handelt bij de uitoefening van zijn professionele werkzaamheden altijd uitsluitend voor 

rekening en risico van Advema B.V. 

5. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of 

bedrijf en een overeenkomst eventueel op afstand aangaat met opdrachtnemer. 

6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de 

ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, 

tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of 

meer technieken voor communicatie op afstand; 

7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten 

van een overeenkomst, zonder dat opdrachtnemer en opdrachtgever gelijktijdig in dezelfde 

ruimte zijn samengekomen; 

8. Bedenktijd: de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn 

herroepingsrecht, gebaseerd op Europese en Nederlandse wetgeving; 
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9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien 

van de overeenkomst op afstand; 

10. Dag: kalenderdag; 

11. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten 

en/of diensten, waarvan de leverings‑  en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 

12. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de opdrachtnemer en opdrachtgever in staat stelt 

om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige 

raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever aan 

Advema B.V. behoudens wijzigingen in- of uitsluitingen van deze voorwaarden die door beide 

partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. 

2. De bedingen in deze algemene voorwaarden gemaakt ten behoeve van Advema B.V., maar 

ook ten behoeve van alle medewerkers, andere natuurlijke en rechtspersonen die voor 

Advema B.V. werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die op enigerlei wijze bij de 

uitvoering door Advema B.V. van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle 

personen voor wier handelen of nalaten Advema aansprakelijk zou kunnen zijn. 

3. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de 

overeenkomst gesloten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever nietig zou zijn of vernietigd 

wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in 

overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een deugdelijk beding dat de 

strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert. 

 

Artikel 4 – Grondslag offertes 

1. Alle offertes of aanbiedingen zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is 

verstrekt.  

2. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie 

voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt en niet heeft nagelaten te 

melden.  

3. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van 

alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg 

van een goed opdrachtnemer in acht nemen.  

Artikel 5 – Totstandkoming van de overeenkomst 

1.  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtnemer en 

opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging of elektronische bevestiging door 

opdrachtnemer retour is ontvangen, dan wel op het moment dat opdrachtnemer op 

(mondeling) verzoek van opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de 

werkzaamheden voor opdrachtgever. 
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2.  De opdrachtbevestiging  is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan 

opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de 

overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

3. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is 

gekomen. 

4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of 

strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is 

aangegaan. 

Artikel 6 – Terbeschikkingstelling van informatie door opdrachtgever 

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer 

overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende 

opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 

2. Opdrachtgever dient zich op eerste verzoek te identificeren met een geldig identiteitbewijs. 

3. Opdrachtgever is voorts gehouden opdrachtnemer uit eigen beweging tijdig alle informatie 

te verstrekken, waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze 

voor een correcte uitvoering van de opdracht van belang is of kan zijn.  

4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de 

opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van 

derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. 

5. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde 

bescheiden aan deze geretourneerd. 

6. De door opdrachtgever verstrekte informatie wordt door opdrachtnemer niet langer 

bewaard dan nodig of dienstig is met het oog op de uitvoering van de opdracht, doch in geen 

geval langer dan de wettelijk voorgeschreven bewaartijd voor boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers (zeven jaar), tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.  

7. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra 

honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van 

de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.  

Artikel 7 – Uitvoering van de opdracht 

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht 

uitgevoerd wordt. 

2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke 

uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, 

zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig 

aanpassen. 

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 

opdrachtnemer het recht (bepaalde-) werkzaamheden te laten verrichten door derden. Het 

staat Advema B.V. vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door 

haar aan te wijzen "partners" (als hiervoor bedoeld) en personeelsleden van Advema B.V. te 

laten uitvoeren, in voorkomend geval ook met inschakeling van derden.  

4. De door opdrachtnemer genoemde termijnen voor de uitvoering van de opdracht zijn steeds 

richttermijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit aard, 
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inhoud of strekking van de Opdracht voortvloeit dat die termijnen een definitief karakter 

hebben.  

Artikel 8 – Geheimhouding 

1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke- of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, 

verplicht tot geheimhouding tegenover derden. 

2.  Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter 

beschikking is gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. 

Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf 

optreedt in een gerechtelijke, of tuchtrechtelijke procedure waarbij deze stukken van belang 

kunnen zijn.  

3. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal 

opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen 

van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin 

neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor 

zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.  

4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel zoveel mogelijk opleggen aan 

door hem ingeschakelde derden.  

Artikel 9 – Intellectueel eigendom 

1. De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door opdrachtnemer in het kader 

van de opdracht worden gebruikt - waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, 

duurzame gegevensdrager, programmatuur, technieken e.d. - of die het resultaat zijn van de 

door opdrachtnemer krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden - waaronder 

begrepen adviezen, rapporten, berekeningen, verslagen, plannen e.d. – berusten uitsluitend 

bij opdrachtnemer, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.  

2. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet 

bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in artikel 9.1 bedoelde producten, 

noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere 

personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod 

omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.  

3. In afwijking van het bepaalde in artikel 9.2 is opdrachtgever bevoegd de in artikel 9.1 

bedoelde producten aan een derde ter beschikking te stellen, voor zover zulks vereist is ter 

verkrijging van diens deskundig oordeel over de door opdrachtnemer verrichte 

werkzaamheden en/of de resultaten daarvan, dan wel een onderdeel daarvan, mits:  

 

(a)  de terbeschikkingstelling geschiedt in het kader van een tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer bestaand geschil over de uitvoering van bedoelde werkzaamheden dan wel 

over de resultaten daarvan, waaromtrent tussen partijen ondanks redelijk gevoerd overleg 

binnen redelijke tijd geen oplossing is bereikt;  

(b)  de derde lid is van een beroepsorganisatie die is ingesteld voor de discipline waartoe de 

betreffende werkzaamheden behoren en die als zodanig door opdrachtnemer voldoende 

representatief wordt geacht;  

(c)  Opdrachtgever tevoren opdrachtnemer informeert over de identiteit van de in te 
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schakelen derde, de aard van de aan deze te verstrekken opdracht en aangeeft welke 

producten hem ter beschikking zullen worden gesteld.  

4. Opdrachtnemer behoudt het recht de door en bij de uitvoering van de werkzaamheden 

verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen 

vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.  

Artikel 10 – Honorarium  

1. Het honorarium wordt gebruikelijk per uur in rekening gebracht. 

2. Het honorarium van de opdrachtnemer / ingeschakelde derde is niet afhankelijk van de 

uitkomst van de verleende opdracht. 

3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met gemaakte kosten en 

verschotten, voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand 

achteraf aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer 

hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan 

opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening 

gebracht. 

4. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd van opdrachtgever een redelijke voorschot betaling 

te verlangen 

5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst doch voordat de opdracht geheel is 

uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd de 

overeengekomen vergoeding dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en 

opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. 

6. Opdrachtnemer is gerechtigd een afgesproken honorarium te verhogen wanneer tijdens de 

uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel 

verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten 

van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid 

niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te 

verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.  

7. Bi  voorti dige  e indiging van de overeenkomst is opdrachtgever gehouden tot algehele 

voldoening van het tot aan de  e indiging van de werkzaamheden verschuldigde 

honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met de in dit artikel bedoelde kosten.  

Artikel 11 – Betaling  

1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te 

geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere termijn is overeengekomen. 

Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste 

van een door opdrachtnemer aan te wijzen bank- of girorekening. 

2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder lid 1 van dit artikel genoemde termijn betaald 

heeft, is opdrachtnemer gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de 

overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag tot de datum van algehele 

voldoening opdrachtgever rente in rekening te brengen ten bedrage van 1,5% op maandbasis 

met een minimum van de wettelijke rente, dat evenwel met inachtneming van wet 

normering buitengerechtelijke incassokosten geldend voor consumenten. 
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3. Alle in redelijkheid gemaakte wettelijke- en gerechtelijke en buitengerechtelijke 

(incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door 

opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever, met 

inachtneming van de wet normering buitengerechtelijke incassokosten indien sprake is van 

een consument. 

4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van 

opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te 

verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te 

bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is 

opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de 

overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan 

opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 

5. Opdrachtnemer is bevoegd ten behoeve van opdrachtgever vervaardigde of bewerkte 

stukken of bescheiden te houden totdat opdrachtgever alle in verband met de uitvoering van 

de opdracht of de  voorti dige   e indiging van de overeenkomst aan opdrachtnemer 

verschuldigde bedragen heeft voldaan, behoudens indien en voor zover het kennelijk belang 

van opdrachtgever zich daartegen verzet.  

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

werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk 

verbonden voor de betaling van het factuurbedrag. 

Artikel 12 – Reclames 

1. Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door opdrachtnemer verrichte 

werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken 

binnen dertig (30) dagen na de verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst 

te reclameren, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft 

ontdekt. In het laatste geval dient opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij 

wenst te reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.  

2. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens 

reclames als in dit artikel bedoeld.  

3.  Indien en voor zover opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer terecht 

reclameert, is opdrachtnemer bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te 

passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel 

opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde honorarium te restitueren 

zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven.  

4. Opdrachtgever niet binnen de in dit artikel gestelde termijn heeft gereclameerd, maar 

daartoe wel de mogelijkheid had, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde 

dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had 

kunnen reclameren.  

 

Artikel 13 – Uitvoeringstermijn 

1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde 

informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat, indien er een termijn is 
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overeengekomen, de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond 

niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of 

materialen geheel ter beschikking zijn gesteld. 

2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te 

beschouwen als richtlijnen en mogelijk eerst een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk 

schriftelijk is overeengekomen en ook een reële termijn betreft. 

3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is - door opdrachtgever niet 

wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst 

ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen 

leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan 

conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.  

 

Artikel 14 – Opzegging 

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

van partijen is te allen tijde bevoegd de overeenkomst met inachtneming van een naar de 

omstandigheden redeli ke termi n tegen het einde van een kalendermaand door opzegging te 

 e indigen, tenzi  parti en anders zi n overeengekomen.  

2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij deurwaardersexploot, aangetekend schrijven of 

bericht met ontvangst.  

 

Artikel 15 – Elektronische post en dataverkeer  

1. Tenzij partijen anders overeenkomen, zal de communicatie (verzenden-) en ontvangen van 

berichten al dan niet voorzien van bijlagen) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in het 

kader van (de uitvoering van) de opdracht (tevens) kunnen plaatsvinden door middel van 

elektronische post. Die communicatie geschiedt onder de navolgende voorwaarden en 

bepalingen:  

(a)  het verzenden en ontvangen van berichten door middel van elektronische post is 

uitsluitend bedoeld voor het uitwisselen van informatie en niet voor het uitwisselen van tot 

de andere partij gerichte wilsverklaringen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn 

overeengekomen;  

(b)  een door middel van elektronische post verzonden bericht wordt geacht te zijn 

ontvangen door de geadresseerde, indien de afzender (door middel van elektronische post) 

een bevestiging van ontvangst van het bericht door de geadresseerde heeft ontvangen of 

hem anderszins van ontvangst van het bericht door de geadresseerde blijkt;  

(c)  ingeval van twijfel omtrent de juistheid of volledigheid van een doormiddel van 

elektronische post ontvangen bericht, is de inhoud van het door de afzender verzonden 

bericht bepalend.  

2. Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste, volledige en/of tijdige overbrenging van een door 

middel van elektronische post verzonden bericht.  

3. Opdrachtnemer zal redelijkerwijs van hem te verlangen maatregelen nemen om te 

voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de inhoud van door middel van 

elektronische post verzonden berichten en eventuele daarbij behorende bijlagen, maar kan 
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niet ervoor instaan dat derden daarvan geen kennis kunnen nemen, zodat opdrachtnemer 

geen aansprakelijkheid aanvaardt voor schade als gevolg van kennisneming van de inhoud 

van die berichten en eventuele daarbij behorende bijlagen door derden.  

4. Indien de uitvoering van de opdracht (tevens) geschiedt met behulp van elektronisch 

dataverkeer, hetzij omdat partijen zulks overeengekomen zijn, hetzij omdat opdrachtnemer 

daartoe krachtens de wet gehouden is, zal opdrachtnemer redelijkerwijs van hem te 

verlangen maatregelen nemen om te voorkomen dat bij het verzenden of ontvangen van 

gegevens, zowel in de verhouding tot opdrachtgever als in de verhouding tot derden, storing 

of vertraging dan wel verminking of wijziging van gegevens optreedt. Opdrachtnemer heeft 

echter geen invloed op de datacommunicatiemiddelen en/of computersystemen door middel 

waarvan het elektronisch dataverkeer plaatsvindt, zodat opdrachtnemer geen 

aansprakelijkheid aanvaardt voor schade als gevolg van het gebruik van elektronisch 

dataverkeer als hulpmiddel bij de uitvoering van de opdracht.  

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid 

1. Iedere aansprakelijkheid van Advema B.V. is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend 

geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt 

uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de 

polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt.  

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

zorgvuldigheid in acht nemen die van een professionele organisatie als die van de 

opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat 

opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor 

de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat hij 

schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn 

vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het 

bedrag van het betaalde honorarium voor de desbetreffende opdracht. 

3. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een jaar hebben, geldt een verdere 

beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag van het 

honorarium voor de desbetreffende opdracht over de afgelopen periode van twaalf 

maanden.  

4. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht 

plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van het 

honorarium voor de desbetreffende opdracht over de afgelopen periode van twaalf 

maanden, tot een maximum van EUR 500.000.  

5. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als hierboven bedoeld dienen binnen één jaar 

na het ontdekken van de schade, maar in ieder geval binnen vijf jaar na de gebeurtenis 

waardoor de schade is veroorzaakt, te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever 

zijn rechten verwerkt. 

6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor 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. 
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7. Opdrachtnemer is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidbeperkingen van derden zoals 

bedoeld in 7.3 namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van 

opdrachtnemer voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de 

opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen. 

Artikel 17 – Overmacht 

1. Indien opdrachtnemer door overmacht van blijvende respectievelijk tijdelijke aard wordt 

verhinderd de opdracht (verder) uit te voeren, is opdrachtnemer gerechtigd zonder enige 

verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de opdrachtnemer verder toekomende 

rechten, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen, dan 

wel de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten. 

2. Ingeval de opschorting zes maanden heeft geduurd, is de overeenkomst alsnog ontbonden. 

3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarde verstaan naast hetgeen daaromtrent 

in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,voorzien of 

niet voorzien,waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 

opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.  

4. De opdrachtgever is in alle gevallen gehouden de kosten van de reeds verrichte 

werkzaamheden aan opdrachtnemer te voldoen. 

 

Artikel 18 – Vervaltermijn 

1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen 

vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens 

opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden 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. 

ARTIKEL 19   – Wijziging algemene voorwaarden   

1. Opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door 

opdrachtnemer gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens opdrachtgever vanaf 

dertig (30) dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij 

opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan opdrachtnemer te kennen geeft tegen de 

wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval is opdrachtgever bevoegd de 

overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde Algemene 

Voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zouden worden, doch uitsluitend indien 

de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor opdrachtgever uit de overeenkomst 

voortvloeiende verplichtingen inhoudt. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.  

2.  Indien opdrachtgever tijdig te kennen heeft gegeven tegen de wijziging bezwaar te maken, 

zonder dat hij de overeenkomst bevoegdelijk heeft opgezegd, blijven de ongewijzigde 

Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de 

overeenkomst is  e indigd, doch niet langer dan zes     maanden vanaf het einde van de 

hiervoor genoemde termijn van dertig (30) dagen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan 

zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.  
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Artikel 20 – Toepasselijk recht en forumkeuze 

1. De verhouding tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer wordt beheerst door het 

Nederlandse recht.  

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

opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de 

competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter van 

de statutaire vestigingsplaats van opdrachtnemer. 

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer 

overeenkomen om geschillen aan een door hen gezamenlijk aan te wijzen college of 

commissie voor geschillen bindend voor te leggen. Tevoren maken partijen dan een bindende 

afspraak over de daarmee gepaard gaande kosten. 

 

Deze voorwaarden gelden voor alle opdrachten tot stand gekomen op of na 7 september 2012  


