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hierna te noemen: gebruiker 
 

Artikel 1: Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de 
navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden. 
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker. 
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. 
Artikel 2: Algemeen 
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst 
tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden 
van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door 
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst 
1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en 

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en 
ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 

2. De gebruiker zal van elke cliënt een dossier bijhouden. Naast gebruiker 
heeft slechts de cliënt recht op inzage in dit dossier. 

3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 
gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste 
en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 
gebruiker kenbaar behoorde te zijn. 

Artikel 4: Wijziging van de overeenkomst 
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. 
Artikel 5: Contractsduur; uitvoeringstermijn 
De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan 
voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit 
of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
Artikel 6: Honorarium 
1. De diensten worden berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van 

gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden 
verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

2. Het uurtarief is inclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen. 
Artikel 7: Betaling 
1. Betaling dient contant te geschieden, tenzij anders is overeengekomen, 

op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is 
gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de 
betalingsverplichting niet op. 

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de 
overeengekomen betalingstermijn, dan is de opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd 
van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de 
wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden 
berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het 
moment van voldoening van het volledige bedrag.  

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van 
de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever 
onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 8: Incassokosten 
1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of 

meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter 
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van 

opdrachtgever.  
2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs 

noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen 

eveneens voor rekening van opdrachtgever.  
Artikel 9:  Annulering 
1. Annulering van afspraken betreffende de cliënt dient uiterlijk 24 uur voor 

het afgesproken tijdstip te geschieden, anders wordt 50% van het 
factuurbedrag in rekening gebracht. Dit geldt ook voor onvoorziene 
omstandigheden. 

2. Bij niet verschijnen van de cliënt zonder mededeling, wordt altijd het 
volledige factuurbedrag in rekening gebracht. 

3. De gebruiker mag er anderzijds ook voor zorgdragen dat de 
gereserveerde tijd voor de betrokken cliënt wordt gebruikt voor 
behandeling van een andere cliënt. 

Artikel 10: Aansprakelijkheid 
1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid 

beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.  
2. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van 

de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te 
verstrekken uitkering. 

Artikel 11: Overmacht 
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien 

zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet 
is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of 
in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast 
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van 
buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker 
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de 
verplichtingen na te komen. 

Artikel 12: Geheimhouding 
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie 
die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben 
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is 
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
Artikel 13: Intellectuele eigendom en auteursrechten 
1. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, 

overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn 
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en 
mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker 
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden 
gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

2. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de 
werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te 
gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van 
derden wordt gebracht. 

Artikel 14: Geschillen 
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het 
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
 Artikel 15: Toepasselijk recht 
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands 
recht van toepassing.

 
 


