
Algemene voorwaarden De Volharding Administratie en Advies 

Artikel 1. Algemeen 

Definities: 

1. Opdrachtnemer: De Volharding Administratie en Advies 

2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om 

werkzaamheden te verrichten. 

3. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden, die de opdrachtnemer in het kader van een geaccepteerde 

opdracht verricht. 

4. Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer beschikbaar gestelde zaken, zoals stukken 

of gegevensdragers en alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer 

vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers. 

5. Algemene voorwaarden: Voorwaarden, waaronder werkzaamheden worden verricht door 

opdrachtnemer 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, 

rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij opdrachtnemer zich verbindt / 

zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor 

opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden. 

2. Alle bepalingen zijn tussen partijen van kracht, tenzij door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk 

anders is overeengekomen. 

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 

opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

4. De gedrag- en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel uit van de overeenkomst. 

Opdrachtgever verklaart de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds te 

zullen respecteren. 

5. De onderliggende opdracht/overeenkomst – tezamen met deze algemene voorwaarden - geven de 

volledige afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer weer met betrekking tot de 

werkzaamheden waarvoor de overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte 

afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen. 

 

Artikel 3. Gegevens opdrachtgever en uitvoering van de opdracht. 

1. Mocht de opdracht mondeling zijn verstrekt zonder schriftelijke opdrachtbevestiging dan komt de 

overeenkomst tot stand op het moment dat de opdrachtnemer de opdracht aanvaardt.  

2.  Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden welke opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft 

voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en 

tijdig ter beschikking van opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste 

vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan. 

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte 

bescheiden ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet 

anders voortvloeit. 

4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige 

bescheiden. 

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

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

6. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, 

doch neemt daarbij door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien 



opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht derden wenst in te schakelen, zal hij daar slechts toe 

over gaan na goedkeuring van de opdrachtgever. 

Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor onjuiste adviezen en/of verkeerde berekeningen van 

deze aangewezen derde. 

7. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle informatie, die ter 

uitvoering van de opdracht noodzakelijk of nuttig is. 

8. Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen opdrachtgever en opdrachtnemer op verzoek van een van 

hen door middel van e-mail met elkaar kunnen communiceren. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn 

niet aansprakelijk jegens elkaar voor schade die voortvloeit uit het gebruiken van elektronische mail. 

Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag 

worden ter voorkoming van risico’s zoals het verspreiden van virussen en vervorming. In geval van 

twijfel betrekkende de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de data-uittreksels uit het 

computersysteem van opdrachtnemer bepalend 

9. Opdrachtgever dient opdrachtnemer terstond te informeren als opdrachtgever: 

a. van plan is (voorlopige) surseance van betaling aan te vragen 

b. (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen. 

c. van plan is aangifte van zijn faillissement in te dienen. 

d. Bekend is dat een of meer van zijn schuldeisers opdrachtgevers faillissement heeft/hebben     

aangevraagd. 

e. In staat van faillissement is verklaard. 

 

 

Artikel 4. Contractsduur en uitvoeringstermijn. 

 

1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, 

tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders 

overeenkomen. 

2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te alle tijde opzeggen met inachtneming 

van een redelijke opzegtermijn. Opzegging dient schriftelijk te worden meegedeeld aan de andere 

partij.  

3. Overeenkomst mag schriftelijk door beide partijen worden opgezegd zonder in achtneming van de 

opzegtermijn in geval andere partij niet in staat is om zijn schulden te voldoen of indien een curator, 

bewindvoerder of vereffenaar is benoemd.  

4. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen aanspraak op betaling van de declaraties voor door hem tot 

dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij de opdrachtgever de resultaten van de tot dan verrichte 

werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld.  

5. Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in zijn bezit hebbende goederen, 

zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die partij ter 

hand stellen.  

 

Artikel 5. Honorarium en betaling 

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.  

2. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal dit worden vastgesteld op grond van werkelijk 

bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de 

opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een 

daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen 

3. Naast het honorarium worden de door opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door 

opdrachtnemer ingeschakelde derden aan opdrachtgever in rekening gebracht. 

4. Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan opdrachtgever. 



5. Betaling door opdrachtgever van de aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat 

opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na 

de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. 

6. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium 

tijdig in kennis stellen en de omvang en ingangsdatum vermelden.  

7.  Indien opdrachtgever in verzuim is, worden alle facturen van opdrachtnemer aan opdrachtgever, ook 

al is de betalingstermijn nog niet verstreken, terstond opeisbaar. 

8.  In geval van een gezamenlijke opdracht is ieder opdrachtgever individueel hoofdelijk aansprakelijk 

voor betaling van het hele factuurbedrag. 

9.  Opdrachtnemer heeft het recht om alle werkzaamheden stop te zetten voor opdrachtgever indien 

betaling uitblijft. Dit recht vangt aan indien de betalings termijn van 14 dagen is overschreden. 

 

Artikel 6. Wijziging van de opdracht. 

1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht 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 opdracht dienovereenkomstig aanpassen.  

2. Indien partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van 

voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo 

spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.  

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties 

zal hebben, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.  

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de 

wijziging en/of aanvulling van de opdracht een overschrijding tot gevolg heeft.  

5. Opdrachtnemer zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling 

het gevolg is van omstandigheden die aan de opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.  

 

 Artikel 7. Overmacht 

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet 

en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, 

waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de opdrachtnemer niet in 

staat is de verplichtingen na te komen.  

2. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd 

worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een 

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.  

3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid, die 

verdere nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten 

nakomen.  

4. Partijen kunnen gedurende periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen 

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de 

andere partij.  

5. Verplichtingen die ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn nagekomen 

door opdrachtnemer zullen door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden gedeclareerd. 

Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.  

 

 

 

 



Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaringen 

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die ontstaat doordat 

opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt. 

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die 

het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door opdrachtgever. 

3. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse 

gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de 

opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de 

aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, 

vermeerderd met het eventueel door opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen 

risico. 

4. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de 

aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de 

opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien de opdracht een duurovereenkomst betreft met 

een looptijd van meer dan een jaar dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op drie maal het 

bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade 

in rekening is gebracht aan opdrachtgever. Hierbij geldt een reeks samenhangende gebeurtenissen 

als één gebeurtenis. 

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor 

zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer. Opdrachtgever is gehouden 

om schade beperkende maatregelen te nemen. 

6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die 

veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige bescheiden 

heeft verstrekt. 

7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden (medewerkers van 

opdrachtnemer en door opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband 

met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van 

Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie. 

 

Artikel 10. Rechten 

1. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn 

indien deze schriftelijk is gedaan.  

2.  Op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden 

van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  

3. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, 

waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden aan een volgens de wet bevoegde 

rechter voorgelegd in de plaats waar opdrachtnemer gevestigd is.  

4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen 

een geschil in onderling overleg te beslechten.  

 
 

 


