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 Artikel 1. Algemeen
1.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 

aanbiedingen, offertes, overeenkomsten diensten, leveringen en 
werkzaamheden. 

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan 

Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het  verrichten van 
werkzaamheden;

b. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is ge-
geven, 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;

c. Opdrachtnemer: S & A Belastingadviseurs en Accountants ge-
vestigd te Roden;

d. Gegevens en informatie: alle door Opdrachtgever aan Opdracht-
nemer 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 Op-
dracht/ Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of ver-
zamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers 
en al dan niet onder gebracht bij derden, alsmede alle overige in-
formatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van 
de Opdracht, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers;

e. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbon-
den aan de Opdrachtnemer al dan niet op grond van een arbeids-
overeenkomst; 

f. Beroepsregelgeving: de beroeps- en gedragsregels waaraan de 
medewerkers of de personen werkzaam bij- of verbonden aan 
Opdrachtnemer zijn onderworpen.

1.3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 
7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door 
Opdrachtnemer. 

1.4. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn herroepelijk 
en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aan-
gegeven.

1.5. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Opdrachtne-
mer bindt Opdrachtnemer niet.

1.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot 
het uitvoeren van een gedeelte van de opdracht tegen een overeen-
komstig gedeelte van de opgegeven prijs.

1.7. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van de Opdracht nemer 
zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij 
anders aangegeven.

 Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkom-

sten van opdracht, strekkend tot het verrichten van alle  financiële en 
fiscale werkzaamheden door Opdrachtnemer, van alle daaruit voort-
vloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvol-
gers, alsmede van alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen 
en/of offertes. 

2.2. Van deze voorwaarden afwijkende en/of aanvullende bedingen zijn 

slechts van kracht indien en voor zover Opdrachtnemer deze uit-
drukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. 

2.3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdracht-
gever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.4. Wanneer door Opdrachtnemer gedurende korte of langere tijd al 
dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voor-
waarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe 
en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtge-
ver kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Opdrachtnemer 
de onderhavige voorwaarden toepast.

2.5. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle 
overeenkomsten met de Opdrachtnemer, voor de uitvoering waar-
van derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen je-
gens de Opdrachtgever een rechtstreeks beroep op de onderhavige 
voorwaarden doen, waaronder eventuele uitsluitingen of beperkin-
gen van aansprakelijkheid.

2.6. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene 
voorwaarden of enige andere overeenkomst met Opdrachtnemer in 
strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepas-
selijk rechtsvoorschrift, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor 
de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voor-
waarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst en zal de be-
treffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen 
door een door de Opdrachtnemer vast te stellen nieuwe, rechtens 
toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

2.7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaar-
den op ieder moment te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst 
gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot 
stand komen van de overeenkomst.

2.8. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Opdrachtgever 
en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst en de onder havige voor-
waarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

 Artikel 3. Aanvang en duur van de overeenkomst
3.1. De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat 

de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door 
Opdrachtnemer retour is ontvangen en is ondertekend. De beves-
tiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan 
Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht 
de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De aanvang van de 
opdracht kan tevens geschieden door een  mondelinge verstrekking 
van de opdracht door de Opdrachtgever.

3.2.  Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met 
andere middelen te bewijzen. 

3.3. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit 
de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit 
dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 Artikel 4. Gegevens en informatie
4.1. Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van 

de opdracht indien Opdrachtgever alle door Opdrachtnemer ver-
langde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door 
Opdrachtnemer gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan 
doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, 
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niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van 
Opdrachtgever.

4.2. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informe-
ren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uit-
voering van de opdracht van belang kunnen zijn. 

4.3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouw-
baarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrek-
te gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig 
zijn. 

4.4. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voort-
vloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, 
niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde 
gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

 Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
5.1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke Medewer-

ker(s) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door 
Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. 

5.2. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en 
als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren, met 
inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving. 
Opdrachtnemer kan niet instaan voor het bereiken van enig  beoogd 
resultaat, zodat op Opdrachtgever een inspanningsverplichting rust 
en geen resultaatsverplichting, tenzij uit de opdracht anders voort-
vloeit.

5.3. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn 
slechts fatale termijnen indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is over-
eengekomen. 

5.4. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend on-
mogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrij-
ding 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. Indien Opdrachtnemer al gedeeltelijk aan haar verplichtin-
gen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen 
kan voldoen is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel 
afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze 
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt 
echter niet als het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstan-
dige waarde heeft.

5.5. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden wor-
den verricht ten behoeve van Opdrachtgever welke niet vallen on-
der de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft, 
worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeen-
komsten geacht te zijn verricht. 

 Artikel 6. Intellectuele vermogensrechten
6.1. Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die 

 Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of ge-
bruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)-
contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogram-
ma’s, komen toe aan Opdrachtnemer, voor zover deze niet reeds 
aan derden toekomen. 

6.2. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de 
producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdra-
gers al dan niet tezamen met, of door inschakeling van derden, te 
verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, onverminderd het be-
paalde in artikel 8.3. 

6.3. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van 
de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te 
gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter ken-
nis van derden wordt gebracht.

 Artikel 7. Naleving (beroeps)regelgeving
7.1. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de 

verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepas-
selijke (Beroeps)regelgeving. 

7.2. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer – onder meer, 
maar niet uitsluitend- : 
a.  op grond van geldende wet- en (Beroeps)regelgeving verplicht 

kan zijn om bepaalde, in die wet- en (Beroeps)regelgeving om-
geschreven en tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden 
bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van 
overheidswege ingestelde autoriteiten; 

b.   op grond van geldende wet- en (Beroeps)regelgeving in bepaal-
de situaties gehouden een fraudemelding te doen; 

c.  bij of krachtens geldende wet- en (Beroeps)regelgeving verplicht 
kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van) Opdrachtge-
ver te doen. 

7.3. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade 
die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door 
 Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (Beroeps)regel-
geving. 

 Artikel 8. Geheimhouding
8.1. Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Opdrachtgever ver-

schafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover der-
den die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze 
verplichting geldt niet voor zover de Opdrachtnemer een wettelijke 
of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of Opdrachtgever Op-
drachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. 

8.2. Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, ci-
viele- of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtge-
ver 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. 

8.3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toe-
stemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toe-
gestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet 
schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of 
anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor 
zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt 
ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffen-
de werkzaamheden van Opdrachtnemer, op  Opdrachtgever een 
wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Op-
drachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of straf-
procedure. 

8.4. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens conform haar 
 privacy statement en de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening 
Gegevens bescherming. Opdrachtgever staat er jegens Opdracht-
nemer voor in dat zij de verplichtingen uit de (Uitvoeringswet) Al-
gemene Verordening Gegevensbescherming nakomt en dat zij de 
persoonsgegevens die zij -al dan niet voor de uitvoering van werk-
zaamheden door Opdrachtnemer- aan Opdrachtnemer verstrekt 
rechtsgeldig zijn verkregen in overeenstemming met deze regel-
geving. 
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 Artikel 9. Honorarium
9.1.  Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium alsmede ver-

goeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij 
Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en 
werkwijzen. 

9.2.  Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de werkzaam-
heden en tussentijds de uitvoering van zijn  werkzaamheden op te 
schorten totdat Opdrachtgever een door Opdrachtnemer in redelijk-
heid vast te stellen voorschot  voor de te verrichten werkzaamheden 
heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt. 

9.3.  Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uit-
komst van de verrichte werkzaamheden. 

9.4. Het honorarium van Opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf 
vastgesteld bedrag per overeenkomst en/of kan worden berekend 
op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseen-
heid, en is verschuldigd naarmate  door Opdrachtnemer werkzaam-
heden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.

9.5. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengeko-
men, is Opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een  tarief per ge-
werkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de 
werkzaamheden de in de  overeenkomst voorziene werkzaamheden 
te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever alsdan eveneens verschul-
digd is.

9.6. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat 
de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging 
ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen ta-
rief dienovereenkomstig aan te  passen, tenzij Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer hierover uitdrukkelijk andere afspraken hebben ge-
maakt. 

9.7. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met 
verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclu-
sief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per 
kwartaal, per jaar of na volbrenging van  de werkzaamheden aan 
Opdrachtgever in rekening gebracht.

 Artikel 10. Betaling
10.1. Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Neder-

landse valuta te geschieden door storting of overmaking op de op 
de factuur aangegeven bankrekening binnen veertien dagen na fac-
tuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever in verzuim is. 

10.2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan 
wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is 
hij van rechtswege in verzuim. Wanneer de Opdrachtgever in ver-
zuim is geraakt, is de Opdrachtnemer alsdan contractuele rente 
verschuldigd van 1% van het factuurbedrag per maand, tenzij de 
wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (han-
dels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal 
worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim 
is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde 
bedrag. 

10.3. Alle buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer heeft in verband 
met de incasso van een vordering op Opdrachtgever zijn voor reke-
ning van Opdrachtgever. 

10.4. Alle kosten die Opdrachtnemer heeft in verband met een gerech-
telijke procedure tegen Opdrachtgever zijn voor rekening van Op-
drachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskos-
tenveroordeling overtreffen, tenzij Opdrachtnemer als verliezende 
partij in de kosten worden veroordeeld. 

10.5.  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de 

uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het be-
talingsgedrag van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruit-
betaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke 
waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn ver-
plichtingen op te schorten. 

10.6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtge-
vers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van  de gezamen-
lijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de 
betaling van het factuurbedrag.

 Artikel 11. Reclames
11.1. Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het 

factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken bin-
nen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie 
waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever 
aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, 
binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan 
Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. 

11.2. Een reclame schort betalingsverplichting van Opdrachtgever niet 
op, behoudens voor zover Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te 
kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht. 

11.3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer 
de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honora-
rium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbe-
treffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) 
uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdracht-
gever reeds betaald honorarium naar evenredigheid. 

11.4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten 
van Opdrachtgever in verband met de reclame. De bewijslast of de 
reclame Opdrachtnemer (tijdig) heeft bereikt rust op Opdrachtgever.

 Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1. Opdrachtnemer heeft ter dekking van haar aansprakelijkheid, voor-

zover niet uitgesloten, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten. Een polis certificaat van de verzekering kan op verzoek 
van de Opdrachtgever worden getoond. 

12.2.  Opdrachtnemer is jegens de Opdrachtgever aansprakelijk voor di-
recte schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van 
de opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht 
nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uit-
voering van de opdracht mag worden vertrouwd. 

 Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor:
- bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is 

van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of in-
formatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of anderszins 
het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;

- bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is 
van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingescha-
kelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer daaron-
der niet begrepen), ook indien deze werkzaamheden zijn bij een 
met Opdrachtnemer verbonden organisatie;

- bij Opdrachtgever of derden ontstane indirecte schade, daaron-
der begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparin-
gen, schade door bedrijfsstagnatie, niet tijdig of niet deugdelijk 
presteren door Opdrachtnemer en schade als gevolg van (con-
tractuele) boetes, waaronder boetes wegens het niet halen van 
enige (op)levertermijn.

12.3. De in het eerste lid vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid 
van Opdrachtnemer gelden niet voor zover de schade het gevolg is 
van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
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12.4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover 
mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te 
beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.

12.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet 
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.  

12.6. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor een tekortkoming 
in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige 
daad is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd conform de door 
Opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. In 
de gevallen dat de beroepsaansprakelijkheid geen dekking biedt is 
de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot driemaal het 
bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in 
artikel 9 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Opdracht-
nemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is terzake van de werk-
zaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrek-
king heeft of waarmede deze verband houdt.

12.7. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 
twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of 
redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Opdrachtnemer te zijn in-
gediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding ver-
valt. 

12.8. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden 
en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede 
begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en per-
soneel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en 
ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtge-
ver betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de 
werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtge-
ver, behoudens voor zover deze aanspraken het volg zijn van opzet 
of grove schuld van Opdrachtnemer. 

 Artikel 13. Overmacht
13.1. Indien Opdrachtnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, 

niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht 
in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort 
tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de 
overeengekomen wijze na te komen. 

13.2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet heb-
ben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en 
met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder 
dat recht op enige schadevergoeding bestaat. 

13.3. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, condities en/of 
gebeurtenissen, die niet door enige partij kunnen worden beïnvloed, 
die plaatsvinden buiten de schuld of nalatigheid van enige partij en 
die niet vermeden of verhinderd kunnen worden door het nemen 
van redelijke maatregelen, die tijdelijk of blijvend de uitvoering van 
enige verplichting (met uitzondering van betalingsverplichtingen) 
onder de overeenkomst verhinderen, zoals: 
a. overheidsmaatregelen; 
b.  elektriciteitsstoring; 
c.  storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatie-

faciliteiten; 
d.  oorlog, oproer en rellen; 
e.  natuurrampen, epidemieën en ziekte in het algemeen; 
f.  werkbezetting; 
g.  staking; 
h.  de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.

13.4. In het geval dat de uitvoering van de werkzaamheden door Op-
drachtnemer blijvend is verhinderd door overmacht, of tijdelijk is 
verhinderd door overmacht voor een periode die naar verwachting 
tenminste 60 (zestig) dagen zal duren, zijn beide Partijen gerechtigd 
om de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is niet aanspra-
kelijk voor enig(e) verlies, kosten of schade behoudens terugbetaling 
van de vooruitbetaalde factuur voor de periode dat de werkzaamhe-
den niet zijn uitgevoerd. 

13.5. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeel-
telijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk 
aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al uitge-
voerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Op-
drachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een 
afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al uitgevoerde c.q. 
uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, verval-

len vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde jegens 
Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamhe-
den 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. 

 Artikel 15. Elektronische communicatie
15.1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van 
elektronische middelen met elkaar communiceren. 

15.2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aanspra-
kelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen 
ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van com-
municatie, 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, ontvangt of verwerking van elektronische 
communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed 
functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elek-
tronische communicatie, overbrenging van virussen en het 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. 

15.3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelij-
kerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter 
voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

15.4. De data- uittreksels uit de computersystemen van Opdrachtnemer 
leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door hem ver-
zonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbe-
wijs is geleverd door de Opdrachtgever.

 Artikel 16. Rechts- en forumkeuze
16.1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 

is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
16.2.  Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter be-

horen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar 
Opdrachtnemer gevestigd is. 

16.3.  In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kunnen Op-
drachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van 
geschillenbeslechting.
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