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Gedeponeerd bij de Griffie van de Anondissementsrechlbank te Amsterdamop 30januari 2013 onder rummer 6C013.
Artikel 1 DEFINITIES
De mei hóófdletters aangegeven definHies hebben Inhel kader van deze a’gemene voorwaarden de volgende betekenis:
a. Beroepsregelgeving: de beroeps- en gedragsregels waaraan oe accountant vanwege de inschrijving in het acoountantsregister van

de NBA is onderworpen;
b. Bescheiden: a'ie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter besch&klng gestelde Informatie o( gegevens, al dan niet vervat op
(on)stoffeEjke dragen; en al dan niet ondergebrachl bij derden, alsmede ale in hel kader van de uitvoering van de Opdacht /
Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaar<Jgde oI verzamelde gegevens, al dan niel verval op (on)stoffelijke dragers en al dan
nlel ondergebrachl bij derden, alsmede alle overige hformalie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht,
a1dan niet vervat op (on)stoffelijke drsgers;
c. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Opdrachtnemer a! dan nlel op grond van een
arbeidsovereenkomst,
d. Opdracht / Overeenkomst de overeenkomst van opdracht, waarb§ Opdrachtnemer zich Jegens Opdrachtgever verbindt om
bepaalde Werkzaanheden te verrichten;
e. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tol het verrichten
van Werkzaamheden;
f. Opdrachtnemer: het kantoor dat de Opdracht heeft aanvaard. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door hel
kantoor, niet door of vanwege een Individuele Medevterker, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft
verleeod mei hel oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404,7:407 lid 2
en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;
g. Werkzaartfieden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachlgever uil Ie voeren Werkzaamheden waartoe Opdracht is
gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.

Artikel 10. TERMIJNEN
1. Indlen tussen Opdrachlgever en Opdrachtnemer een termljnAialmi Is afgesproken waarbinnen de Opdracht diBnl te worden
uilgevoerd Bn Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen - Indien overeengekomen - of (b) de noodzakeli^e
Bescheiden tijdig, volledig, ln de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking 1e stellen, dan treden Opdrachtgever en
Opdrachtnemer ln overleg over een nieuwe temrijn/dalumwaarbinnen de Opdracht dient 1eworden uilgevoerd.
2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn algerond, zjjn slechls te beschouwen als een falale termijn Indlen dit
uitdrukkelijken me! zoveel woorden tussen Opdrachlgever en Opdrachtnemer overeengekomen is.
Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

1. Deze algemene VDorwaarden 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 rile daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig Indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen In, bijvoorbeeld, een (schriftelijka) overeenkomst ofopdrachtbevestiging.
3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en In de cpdrahtbevesiiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de
opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever VKxdl door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontslaat doordat Opdrachlgever aan Opdrachtnemer
or^uisle of onvolledige Bescheiden heefl verstrekt
2. Opdrachtnemer Is niel aansprakelIjkvoor enige gevolgschade, bedrijfsschade of Indirecte schade die hel gevolg Is van hel niel, nlel
tjdig of niel deugddp presteren door Opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer Is jegens Opdrachtgever uHsfuitend aansprakelijk voor schade die hel rechtstreekse gevolg Is van een
(samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) In de uitvoering van de Opdracht Deze aansprakelijkheid is beperkl tol
hel bedrag dal volgens de aansprakelijkheidsveizekeraa' van Opdrachtnemer voor hel betreffende geva! wordl uitgekeerd,
vermeerderd met hel eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering 1edragen eigen risico.
4. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakeljkhekfsverzekeraar niel lot uitkering overgaat, Is de aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer beperkl lot hel bedrag van hel voor de uitvoering van de Opdracht In rekening gebrachte honorarium Indlen de
Opdracht een duurovereenkomsl betreft met een looptijd van meer dan een Jaar dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op
één maal hel bedrag van hel honorarium dat in de twaalf maanden voora^aand aan hel ontslaan van de schade ln rekening Is
gebracht aan Opdrachtgever, ln geen geva' zaI de totale vergoeding van de schade op grond ven dil artikellid meer bedragen dan €
330.000,=, per toerekenbare tekortkoming, tenzij partijen - gezien de orwang van de Opdracht of de risico's die mei de Opdracht
gepaard gaan - reden zien om bij hel aangaan van de overeenkomst af te wijken van dil maximum. Een samenhangende serie van
toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.
5. De ln dil artfcel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn nlel van toepassing indien en voor zover sprake Isvan opzei of
bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend management
6. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen Ie nemen. Opdrachtnemer heefl het rechl om de schade
ongedaan te maken erf Iebeperken door herstel of verbetering van de uügevoerde Werkzaamheden
7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt Is doordat Opdrachlgever
aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekL
1 Opdrachtgever vr^waart Ofxfrachhemer voor aanspraken van derden (Medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer
ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband me! de uitvoering van de Opdrachl schade lijden welke hel gevolg Is van
het handelen of nalaten van Opdrachlgever of van onvalige situaties in diens bedrijf of organisatie.

Artikal 3. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

Artikel 12. OPZEGGING

1. Opdrachlgever Is gehouden om alle Bescheiden welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor hot correct ultvoeran van
de verieende Opdracht In de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tjdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.
Opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wiJZBen tijdig dient te worden verstaan.
2. Opdrachtgever Etaat in voor de juistheid, volledigheid en de betnxwiaarheld van de door hem verstrekte Bescheiden, ook Indlen
deze van derden afkomstig z$n, voor zover uit de aardvan de Opdracht niet anders voortvloeit
3. 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
4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg b van onjuiste of onvolledige Bescheiden.
5. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, a'smede de overige
schade voor Opdrachtnemer, vanwege hel nlel, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door do Opdrachtgever van voor de uitvoering
van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.
6. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachlgever verstrekte, Bescheiden aan
Opdrachtgever retourneren.

1. Opdrachlgever en Opdrachtnemer kunnen 1e alten tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen zonder Inachtneming van een
opzegtermijn. Inden de overeenkomst elndgt voardal de Opdrachl Is voltooid, is Opdrachlgever hel honorarium verschuldigd
overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachlgever zijnverricht
2. Opzegging dient schriflep te geschieden.
3. Indien tol (tussentijdse) opzegging Is overgegaan door (^drachtgever, heefl Opdrachtnemer rechl op vergoedng van hel aan zijn
zijde ontstane en aannemelijk te maken bezeWngsveriies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die Opd-achtnemer reeds
heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van hgeschafcekte derden (zotfs - onder meer - eventuele kosten
mei betrekking tot onderaanneming).
4. Indien tot (tussentijdse) opzegging Is overgegaan door Opdrachtnemer, heefl Opdrachtgever recht op medewerking van
Opdrachtoemer bij overdracht van Werkzaarrheden aan derden, tenzij er sprake Is van opzei of bewuste roekeloosheid aan de zijde
van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tol opzegging over te gaan. Voorwaarde voor hel recht op
medewerking als In dit lid bepaa'd, 'rs dal Opdrachtgever ale onderliggende openslaande voorschotten dan wel alle dedaraies heeft
voldaan.

Artikal 4 . UITVOERING OPDRACHT

Artikal 13. OPSCHORTINGSRECKT

1. Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met h achtneming van de toepasselijke wet- en
(BeroepsJregelgeWng.
2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).
3. Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te lalen verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen derde.

1. Opdrachtnemer Is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schotten,
waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaten aan Opdrachtgever of derden, tol op hel moment dat ale opeisbare
vorderingen op Opdrachlgever volledig zijn voldaan.
2. Hel eerste 6d Is niet van toepassing mei betrekking tot Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door
Opdrachtoemer hebben ondergaan.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

Artikel. 5. fBEROEPSWEGELGEVMG
Artikel 14. VERVALTERMJN
1. Opdnachteever verteent tekens en volledig medevwkmg aan de verpüchtmgen de voor Opdrachtnemer voort/loeten uit de
toepasseljke (Beroepsjregelgevlng.
2. Opdrachtgever Isermee bekend dat Opdrachtnemer- onder meer, doch ntetuWuitend
a. op grond van geldende wet- en (Beroeps)rege!geving verplicht kan zijn om bepaalde, In die wet- en (Beroepsjregetgevbg
omschreven en fjdens de uitvoering van zjjn Werkzaamheden bekend geworden, fransacties te melden aan de daarvoor van
wertwöawegs ingestelde autoriteiten;
b. op grond van geldende wb(- en (Beroeps)regelgevhg in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;
c. krachtens geldende wet- en (Beroeps)regelgeving verplicht kan ajn om een onderzoek naar de (identiteit van) Opdraiitgever c.q.
de diént te doen.
3. Opdrachtnemer sluit iedere aanspraketjkheid uit voor schade de ontstaal bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door
Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (Beroeps)regelgevlng.
Artftri 8. INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet In de overdracht van Intellectuele eigendomsrechten de bij
Opdrachtnemer rusten. Ale Intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uil, de uitvoering van de Opdroht
behoren toe aan Opdrachhemer.
2. Hel is ppdrachtgever uridrukkeSJk verboden om de producten waarin Intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn
vervat, dan wel producten waarop Intellectuele eigendomsrechten rusten mei betrekkhg tot het gebruft waarvan Opdrachtnemer
gebruiksrechten heeft verworven - waaronder in dit verband In elk geval, maar niet ultskitend, begrepen: Dorrputerjxogramma's,
systeemontwerpen, werkwezen, advfazen, (modeljoontracten, rapportages, templates, macro's en andere geestesproducten - te
verveelvoudigen, te openbaren of Is exploiteren.
3. Het Is Opdradilgever niet toegestaan om de in het tweede td genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke bestemming
van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen, anders dan ter vericrfcjlng van een deskundg oordeel omtrBnt de uitvoering van
de Werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal In dat geva! zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen
aan de door hem ingeschakelde derden.
Artikel 7. OVERMACHT
1. Indien partijen de verplichtingen uil de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht
In de zin van art 6:75 BW dan worden die verpfichdngen opgeschort lot op het moment dat partjen alsnog In staat zijn deze op de
overeengekomen wijze na te komen.
2. In gevaI de situatie als bedoeld ln het eerste lid zich voordoel hebben parf|en het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
en met onmiddellijke Ingang schrifteljk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat
Artikel 8. HONORARIUM EN KOSTEN
1. De door Opdrachtnemer uKgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede bjd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever
in rekening gebracht Belaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden tenzij anders
overeengekomen. Reistijd en verblijfskosten worden apart In rekening gebracht
2. Naast hel honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door Opdrachtnemer
ingeschakelde derden aan Opdrachlgever in rekening gebracht.
3. Opdrachtnemer heefl het recht Dm een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.
4. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat ds Opdracht geheel Is uttgevoerd, honoraria of prijzen een
wijziging ondergaan, Is Opdrachtnemer gerechtigd het wereengekomen tarief denovereenkomstig aan 1e passen.
i. Over aile door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt Indien de wet daartoe verplicht de
omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
Artikal 9. BETALING
1. Belaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op
enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van
belaling Is de dag van bijschrijving van hel verschuldigde op de rekerfng van Opdrachtnemer.
2. Indien Opdrachlgever niet binnen de In het eerste td genoemde termijn heefl belaid, Is Opdrachlgever van rechtswege ln verzuim
en Is Opdrachtnemer gerechtigd omvanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
3. Indien Opdrachtgever niet binnen de ln het eerste lid genoemde termijn heefl betaald, is Opdrachlgever gehouden tot vergoeding
van a'le door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en bultengerechlelijke (ircassojkoslen. De vergoeding van de gemaakte kosten
beperkl zich niel tot de eventueel door de rechter vastgestekte koslenveroordeling.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van hel
factuurbed'ag en de verschuldigde rente(n) en kosten.
5. Indien de financiële positie of hel betalingsgedrag van Opdrachtgever naa- hel oordeel van Opdrachtnemer daa-toe aanleidng
geeft, dan wel indien Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie btnnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te
voldoen, Is C^xirachhemer gerechtigd var Opdrachlgever te verlangen, dal deze onverwijld (aanvullende) zekerheid slell kt een door
Opdrachtnemer te bepa'en vorm. Indien Opdrachtgever nalaal de verlangde zekerheid te stellen, Is Opdrachtnemer gerechtigd,

Voor zover ln deze dgemene voorwaarden niet anders Is bepaald, vervalen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van
Opdrachlgever uil weke hooide ookJegens Opdrachtnemer lnverband mei hel verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer,
ln leder geval na één Ja» na hel moment waarop OpcfracHgever bekend werd of redefterwijs bekend kon zjn met hel bestaan van
deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betrêfV niet de mogelfkheid om een klacht In te dienen bij de daartoe aaigeimzBn
instantiefs) voorde klachtoehtndeEng ontof dB Raad voor GeschJIen.
Artikal« n b c tr o m s c h e cowmümcatie
1. Tfdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachlgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van
etekhnteche rriddeten met elkaar oommuiloeren.
2. Opdrachlgever en Opdrachtiwmer zijn Jegens elkaar nlel aansprake^ voor schade die evenljeel voortvloeil bij één of leder van
hen tengevolge van het getxufc van elektronische middelen van oommmlcatje, waaronder - maar niet beperkl tol - schade ten
gevolge van nlet-sftevering of verfraging bij de aflevering van elektorfeche communicatie, onderschepping of manipulatie van
etektonfeche communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking' van
elektronische cotrmmkatie, overbrenging van virussen en het nlel of riet goed tunctioneren van hel tetecommunfcsSenetwetk of
andere voor elekfronlsche communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of yove
schuld
3. Zowel Opdrachtgever ds Opdrachtnemer ziüen al hetgeen redelijkerwijs van leder van hen verwacht mag worden doen of nalaten
ter voorkoming van het opteden van voomoemde risico's.
4. De data-ulttreksels uit de oomputersystemen van verzender leveren dwingend bewjs op van (de Inhoud van) de door verzender
verzonden eleklronische oommunicatie tot het mon»nt dat tegenbewijs b gelevBrd door de ontvsngar.
ArtflatH. OVERIGE BEPALINGEN
1. Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte
werkplek, die voldoet aan de weltelijk ge-rtelde ARBO-ncrmen en aan andere toepasselijke regelgerving mei betekking tot
arbeldsomstarrigheden. Opdrachlgever den! er voor zorg te dragen dat Opdrachlnemer In dal geval wordt voorzien van
kantoorruimte en overige fedlitetten dce naar hel oordeel van Opdrachtoemer noodzatolijk of nullig zijn om de Overeenkomst Ut te
voeren en die voldoen u n aile daaraan te 6teten (wettefjke) vereisten, Met betrekking tol bescNkbaar gestekte (oorrpjler)facJttetten
is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van rfdoende back-up, w ’igbeid en viiusconfrole
procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrote procedures toepassen wanneer Opdrochtnemer van de tacültelten van Opdrachtgever
getoruk maakt
2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaarrheden betrokken Medewerkers aamemen of benaderen om btj
Opdrachlgever, al dan niel tijdeljjk, dired of hdrecl In dienst te treden, dan wel dined of Indirect ten behoeve van Opdrachlgever, al
dan nlel In loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de O/ereenkomst of enige verlenging daarvan en
gedurende de 12 maanden daarna.
Artikel 17. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUEE
1. De O/ereenkomst wordt beheerst door Nederlands rechl
2. Alle geschillen zullen worden bestech! door de bevoegde rechter Inhel arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd Is.
3. Het bepaalde Inld 1en 2 van dit artikel laat onverlel de mogelijkheid van Opdrachtgever omeen geschil voor te leggen bij de Raad
voor GeschlBen en/of de prooesgang van klacht1echt te volgen,
Artikel 1». REPARAT1ECLAÜSULE NIETIGHEDEN
1. Indlen enige bepaling uil deze a'gemerte voorwaarden of uit de onderfggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig
en/of niet geldig en/of niel afdwingbaar mochl zijn, dit tengevolge van enig wettetjk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wol
anderszins, dan zal dil geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van aile andere bepalngen van deze algemene voorwaarden of
de onderliggende Opdracht/Overeenkomst
2. Indlen een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderfggende Opdracht/O/ereenkomst niet geldig mochl zijn om een
reden als bedoeld ln het vorige Ed, maar wel geldig zou zijn Inden deze een beperktere orroang of strekking zou hebben, dan zal deze
bepaling -vooreerst- automatisch gelden mei de mees! verstrekkende of omvangrijkste beperktere onrwang of strekking waannee o(
waarin zij wel geldig Is.
3. Onverminderd hel bepaalde In lid 2 kunnen partijen desgewenst h overieg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij za' zcveel mogelijk aangesloten worden bij het doe! en de strekking
van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.
M

