ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN LITH FINANCIAL CONSULTANCY
Van Lith Financial Cons ultanc y (hierna: Opdrac htnemer) is opgericht naar Nederlands rec ht , met als doels telling advis ering op het gebied van (interim) management c .q. bedrijfs voering en het verrichten van (freelanc e) advies werkzaamheden ,
ten behoeve van (MKB) bedrijven, instellingen en overheden. Opdrachtnemer is geregis treerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67220835.

Artikel 1 Definities
1.

Opdrachtnem er: verricht op bas is van deze voorwaarden werkz aamheden en/of diensten .

2.

Opdrachtgever : de natuurlijke of rec htspers oon ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden door Opdrachtnemer werkzaamhed en en/of di ensten worden verricht en/of met wie O pdrac htnemer in onderhandeling is over het
sluiten van een overeenkomst.

3.

Abonnement: de diens t die door O pdrac htnemer te W addinxveen aan Opdrac htgever wordt geleverd via een internet boek houdprogramma.

4.

O vereenkoms t: iedere overeenkomst die tuss en Opdrachtnemer en Opdrac htgever tot stand komt.

5.

Administrator G ebruiker: de aangem aakte eindgebruiker van Opdrachtnem er die beschikt over beheer rec hten en die door de O pdrachtnemer is benoemd tot beheerder van de omgeving van de Opdrac htgever in het gebruikte online
boekhoudprogramma.

6.

Bedrijf(en): een rec htspers oon of spec ifieke administratieve eenheid waarvoor binnen de O pdrac htnemer gebruikte online boekhoudprogramma administratie wordt gevoerd, waartoe eindgebruikers (optioneel) toegang hebben.

7.

Eindgebruiker: een natuurlijk pers oon die onder verantwoordelijkheid van de Opdrac htgever van Opdrachtnemer gebruik maakt en als gebruiker kan inloggen in de omgeving van de Opdrachtgever en toegang krijgt tot één of meer
bedrijven.

8.

Infrastructuur: het gebruikte online boekhoudprogramma en onder haar verantwoordelijkheid vallende hardware, datac ommunic atief ac iliteiten en s ysteems oftware .

9.

Melding: een tijdens s ervic e uren door de O pdrac htgever aan O pdrachtnemer gedane melding van een vraag of wens één en ander overeenkomstig deze voorwaarden.

10.

Servic e uren: Opdrachtnemer gebruikelijke kantooruren (08:30 – 18:00 uur CET) van maandag tot en met vrijdag en de op afspraak gem aakte ongebruikelijke kantooruren, zoals zaterdag en zonda g, uitgezonderd erkende
Nederlands e f eestdagen.

11.

Omgeving: de omgeving binnen O pdrac htnemer met een verzameling bedrijven behorende bij één O pdrac htgever (of s oortgelijke) organis atie, waartoe uitsluitend de eindgebruikers van de eigen klanten van de Opdrac htgever
toegang heeft.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.

Deze algemen e voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, off ertes, onderhandelingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende vervolg opdrac hten, aangegaan door O pdrachtnemer met een O pdrac htgever waarbij
Opdrachtnem er diensten verric ht. Af wijkingen van deze voorwaarden kunnen uits luitend sc hriftelijk worden overeengekomen.

2.

De toepass elijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden wordt door Opdrachtnemer nadrukkelijk van de hand gewez en. Een verwijzing door O pdrachtgever naar de toep ass elijkheid van zijn eigen (algemene) voorwaarden
wordt door Opdrac htnemer dan ook niet aanvaard, tenzij Opdrac htnemer uitdrukkelij k schriftelijk heeft aangegeven dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. De toepass elijkheid van zodanige andere voorwaarden
betreft dan uitsluitend die betreff ende overeenkomst.

3.

De voorwaarden zijn eveneens van toep ass ing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.

4.

Opdrachtnem er behoudt zich het rec ht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. W ijzi gingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na
bekendmaking van de wijziging.

5.

Indien Opdrac htgever een voor hem negatieve wijziging in de voorwaarden niet wil acc epteren, dient hij voor de datum waarop d e nieuwe algemene voorwaarden van krac ht worden Opdrachtnem er hierover te inf ormeren.
Opdrachtnem er kan de wijziging in kwestie dan intrekken waarna deze voor Opdrachtgever niet meer zal gelden. Indien Opdrachtnem er de wijziging niet wens t in te trekken, is O pdrac htgever gerec htigd de overeenkomst te
beëindigen tegen deze datum of op de ontvangs tdatum van de opzegging indien deze na d e ingangsdatum van de wijziging is.

6.

In het geval deze voorwaarden en de overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de overeenko mst opgenom en voorwaarden.

7.

Door het tekenen en aan vaarden van de opdrachtovereenkomst, verklaart Opdrac htgever zich akkoord met de toep ass elijkheid en inhoud van deze voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1.

De door Opdrac htnemer gemaakte aanbiedingen en off ertes zijn vrijblijvend en blijven tot een maand geldig na de datum van de aanbieding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.

De aanbiedingen en off ertes worden gebas eerd op de bij aanvraag door Opdrac htgever vers trekte gegevens en op de uitvoering van de verric hte werkzaamheden onder normale oms tandigheden.

3.

Alle off ertes gesc hieden onder voorbehoud van prijswijzigingen.

4.

Indien de aanbieding c.q. off erte een vrijb lijvend aanbod bevat dat door Opdrac htgever wordt aanvaard, heef t O pdrac htnemer het rec ht dit binnen drie dagen na ontvangs t van aanvaarding ervan , te herroepen.

5.

Opdrachtnem er kan niet aan haar off ertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrac htgever redelijkerwijs kan beg rijpen da t de off ertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergiss ing of
versc hrijving bevat.

6.

De in een off erte of aanbieding vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, event uele in het kader van de overeenkomst te maken kos ten, daaronder begrepen reis - en verblijf-, verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Totstandkoming v an de ov ereenkomst
1.

Een overeenkomst komt slec hts tot stand nadat Opdrac htnemer de getekende off erte c.q. bevestiging heef t ontvangen, de gegeven opdracht schriftelijk heeft aanvaard res pec tievelijk heeft bevestigd, dan wel door een begin van
feitelijke uitvoering door Opdrachtnemer. Opdrac hten die door de Opdrachtgever bij Opdrac htnemer worden geplaatst per telef oon of via elektronisc he c.q. digitale weg, kom en pas tot stand door schriftelijke bevestiging door
Opdrachtnem er. De overeenkomst wordt eveneens geacht tot stand te komen indien Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht ter hand neemt in verban d met spoed eis endheid van de opdracht. Dan zal de door Opdrac htnemer
aan O pdrac htgever toe te zenden f actuur gelden als opdrac htbevestiging en Opdrachtgever heeft dan geen mogelijkheid hiertegen te protesteren.

2.

De off erte/opdrac htbeves tiging van Opdrac htnemer wordt geac ht de overeenkoms t juist en volledig weer te geven. Een (fictief) dienstverband wordt uitges loten, tenzij anders overeengekom en.

3.

W ijzigingen in de overeenkomst zullen s lec hts van kracht zijn indien schriftelijk overeengekom en of schri ftelijk door O pdrac htnemer bevestigd.

4.

Opdrachtnem er is gerec htigd meer werkzaamheden ten gevolge van gewijzigde of aanvullende werkzaamhed en, uitgevoerd op verzoek c.q. in opdracht dan wel daar zulks naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk was , aan
de Opdrac htgever in rekening te brengen.

5.

Toezeggingen, aanbiedingen en afspraken gemaakt door de Opdrachtgever met door Opdrac htnemer ingeschakelde derden, pers oneelslede n van Opdrac htnemer hieronder begrepen, verbinden O pdrac htnemer slechts ind ien zij door
Opdrachtnem er schriftelijk worden beves tigd.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
1.

Opdrachtnem er zal de overeenkomst/opdrac ht naar beste inzic ht en vermogen en overeenkomstig de eis en van goed vakmanschap uitvoeren.

2.

Opdrachtnem er verric ht de dienstverlening slec hts in opdrac ht van de Opdrac htgever. Indien O pdrac htnemer op grond van een verzoek of bevoegd gegeven be vel van een overheids instantie of in verband met een wettelijke
verplic hting werkzaamheden verric ht met betrekking tot gegevens van Opdrac htgever, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kos ten aan O pdrac htgever in rekening worden gebr acht.

3.

Opdrachtnem er kan naar aanleiding van wijzigingen in relevante wet en regelgeving al s mede wijzigingen in andere door bevoegd e instanties gegeven voorsc hriften, wijzigingen in de inhoud of omvang van de dienstverlening
aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Opdrac htgever geldende proc edures tot gevolg hebben, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kos ten van deze
verandering voor rekening van Opdrac htgever.

4.

Opdrachtnem er kan de uitvoering van de dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van het gebruikte online boekhoudprogramma, waarbij de functionaliteit gelijkwaardig of verbeterd zal zijn ten
opzic hte van de overeengekomen functionaliteit. Opdrachtnemer is niet gehouden s pec ifiek voor Opdrac htgever bepaalde eigensch appen of functionaliteiten van de dienst of het gebruikte online boekhoudprogramma te handhaven,
te wijzigen of toe te voeg en.

5.

Opdrachtnem er en het gebruikte online boekhoudprogramma kan de diens t geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief , c orrectief of adaptief onderhoud. O pdrac htgever zal alle door Opdrac htnemer en/of het
gebruikte online boekhoudprogramma verlangende medewerking verlenen, daaronder mede begrepen de tijdelijke s taking van het gebruik van de dienst door Opdrac htge ver indien dit naar het oordeel van O pdrachtnem er en/of h et
gebruikte online boekhoudprogramma noodzakelijk is. Opdrachtnemer en/of het gebruikte online boekhoudprogramma zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden lat en plaats
vinden en naar gelang van omstandigheden, aanvangen na kennis geving aan Opdrac htgever.

6.

Opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem aan Opdrachtnemer ter uitvoering van de diens tverlening ter besc hikking gest elde materialen, gegevens, proc edures en ins tructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan
Opdrachtnem er vers trekte gegevens en inf ormatiedragers voldoende aan de daartoe vooraf gestelde specific aties en aanwijzingen van Opdrac htnemer. O pdrachtgever dient te besc hikken over voldoende bandbreedte . Hierbij wordt
uitgegaan dat er te alle tijde tenminste voldoende bandbreedte voor zowel download als upload aanwezig dient te zijn . Minimale s ys teem eis en worden aangegeven op de website van het gebruikte online boekhoudprogramma.

7.

Opdrachtgever en/of het gebruikte online boekhoudprogram ma is te allen tijde gerechtigd de minimum s ysteem vereisten te wijzigen. In dat geval zal dat aan de O pdrac htgeve r van te voren worden meeg edeeld.

8.

Opdrachtnem er is niet verplic ht tot het uitvoeren van datac onversie.

9.

Indien gebreken in de res ult aten van de diens tverlening (verwerken van boekhoudkundige gegevens) op grond van het abonnem ent een direct gevolg zijn van p roc edures of handelingen waarvoor O pdrachtnemer op grond van het
abonnement uitdrukkelijk verantwoordelijk is, dient Opdrac htgever de onvolkom enheden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één (1) week na verkrijging van de res ultaten, schriftelijk en gedetailleerd aan O pdrachtnem er
kenbaar te maken. Slec hts indien gebreken in dienstverlening aan Opdrac htnemer toerekenbaar zijn, wo rdt de herhaling gratis uitgevoerd; in alle andere gevallen zal Opdrac htnemer de kosten van een eventuele herhaling volgens
haar gebruikelijke tarieven in rekening brengen. Indien herstel van aan Opdrachtnem er toerekenbare gebreken naar het oordeel van O pdrac htnemer tec hnisch of redelijkerwijs niet mogelijk is zal O pdrac htnem er de voor de
betreff ende dienstverlening door Opdrac htgever versc huldigde bedragen c rediteren, zonder verder of anders zins jegens Opdrachtgever aansprakelijk te zijn. Aan O pdrac htgever komen geen ander rec hten wegens gebreken in de
dienstverlening toe dan die welke hiervoor zijn besc hreven.

10.

Opdrachtnem er staat er niet voor in dat de in het kader van het abonnement te leveren diens t(en) f outloos zal zijn en zonder onderbrekingen zal func tioneren.

11.

Opdrachtnem er staat er niet voor in dat Opdrac htnemer het gebruikte online boekhoudprogramma tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wet - en regelgeving.

12.

Opdrachtnem er staat er niet voor in dat een door Opdrac htgever gewenste s ub-domeinnaam en/of s ys teemnaam aan O pdrac htgever wordt toegek end.

13.

Opdrachtnem er is niet verantwoordelijk voor de inhoud en s amenstelling van de sub -domeinnaam en/of s ysteemnaam en het gebruik van de s ub -domeinnaam en/of s ys teemnaam wordt gemaakt. O pdrac htgever staat er jegens
Opdrachtnem er voor in dat hij gerechtigd is de sub -domeinnaam en/of s ysteemnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtm atig jegens één of meer derden is. Opdrac htgever vrijwaart O pdrac htnemer en stelt Opdrachtnemer
schadeloos voor iedere aans praak van een door derde die verband houdt met de sub -domeinnaam en/of s ysteemn aam.

14.

Opdrachtnem er is bevoegd de totstandkoming en d e uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan gem ac htigden over te laten, die bevoegd zijn namens O pdrac htnemer overeenkoms ten aan te gaan.

15.

Opdrachtnem er heef t het rec ht de overeenkoms t te laten uitvoeren door derden.

16.

Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens die Opdrac htnemer nodig heef t en noodzak elijk zijn voor het verrichten van de opdrac ht, aan haar worden verstrekt. Indien O pdrac htgever deze niet tijdig verstrekt, heeft Opdrac htnemer
het rec ht de uitvoering op te schorten en/of uit vertraging voortvl oeiende extra kosten c onf orm de tarieven bij O pdrac htgever in rekening te brengen.
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17.

Opdrachtgever verleent medewerkers van Opdrac htnemer en eventuel e derden toeg ang tot de onderneming van Opdrac htgever indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst vereist is.

18.

Indien door O pdrac htnem er of door haar ingesc hakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verricht worden op loc atie van Opdrac htgever of een door Opdrac htgever aangewezen loc atie draagt O pdrachtgever er
zorg voor dat de medewerkers beschikken over de gewens te fac iliteiten op kosten van Opdrachtgever .

Artikel 6 Prijzen
1.

Alle door Opdrac htnemer in aanbiedingen/off erte en/of overeenkoms ten vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn exc lu sief omzetbelasting. O pdrachtnemer is gerec htigd elke wijziging van het BTW tarief aan de
Opdrachtgever door te berekenen.

2.

Opdrachtnem er heef t het rec ht om jaarlijks haar prijzen te indexeren. Opdrachtnemer zal bij een prijs wijziging één (1) maand van tevoren haar nieuwe tarieven kenbaar maken. De nieuwe tarieven treden na een maand autom atisc h
in werking.

3.

Als maatstaf voor de vaststelling van het honorarium geldt het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door O p drac htnemer vas t te stellen uurt arief, tenzij anders is overeengekom en. Alle bedragen zijn exclusief BTW .
O vereengekom en tarieven gelden behoudens andersluidende schriftelijke overeenkoms t voor de duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengek omen en kunnen jaarlijk s worden aangepast c.q. geïndexeerd. O pdrac htnemer
hanteert een in de branc he gebruikelijk tijd-registraties ysteem. Opdrac htnemer is gerec htigd zowel voor de aan vang van werkzaamheden als tuss entijds van O pdrac htgever te verlangen dat aan haar een voorschot wordt betaald. Dit
voorschot zal in begins el met de einddeclaratie worden verrekend. Over het voorschot wordt geen rente vergoed. Door O pdrachtn emer ten behoeve van de Opdrachtgever betaalde voorsc hotten, zullen in begins el direct nadat deze
bij O pdrachtnemer in rekening zijn gebrac ht aan de Opdrac htgever worden doorberekend. O pdrac htnemer is gerechtigd werkzaamheden ook tuss entijds bij de Opdrac htgever in rekening te brengen. Dec lar aties van Opdrachtnemer
zijn ac ht dagen na de f actuurdatum opeis baar en moeten door de Opdrachtgever zonder beroep op opschorting of verrek ening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is O pdrac htnemer bevoegd haar we rkzaamhed en op te
schorten totdat betaling heeft plaats gevonden en is Opdrachtgever c .q. de c liënt terstond de wettelijke rente verschuldigd, als mede de redelijke kos ten ter verkrijging van betaling buiten rec hte, welke kosten gesteld worden op 15%
van de hoof ds om met een minimum van € 250,00. Indien betaling door Opdrac htgever uitblijft is Opdrachtnemer bevoegd haar werkzaamh eden te staken. De betalings verplichting van O pdrachtgever c.q. c liënt inclusief kosten blijft
ook na staking van de werkzaamheden bes taan.

Artikel 7 Betaling
1.

Indien Opdrac htnemer een f actuur aan de Opdrac htgever zendt, dient betaling van het betreff ende f actuurbedrag uiterlijk binnen veertien ( 14) dagen na f actuurdatum in euro’s te zijn bijgeschreven op de rekening van
Opdrachtnem er. De kosten van betalings verkeer hierbij, kom en voor rekening van Opdrac htgever.

2.

Opdrachtnem er heef t het rec ht om een vooruitbetaling te verlangen van Opdrac htgever.

3.

Betaling door O pdrachtgever geschiedt zonder enige korting of verrekening, hoe ook genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengek omen.

4.

In het geval Opdrachtgever in gebreke blijft om binnen de vastgestelde termijn aan Opdrac htnemer te voldoen hetgeen hij aan haar verschuldigd is , is O pdrac htgever van rec hts wege in verzuim en derhalve zonder dat daartoe enige
mededeling, waarsc huwing dan wel ingebrekes telling van de zijde van Opdrachtnem er vereis t is.

5.

Opdrachtgever is vanaf de datum van het verzuim de wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a BW ) verschuldigd, waarbij een deel van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.

6.

Door O pdrachtgever verrichte betalingen strekken in de eers te p laats steeds ter afdoening van verschuldigde kosten en rente en in de tweede plaats van opeisbare f actur en die het langst open staan, zelfs al meldt de Opdrac htgever
dat de voldoening betrekking heef t op een latere f actuur.

7.

Indien Opdrac htgever bestaat uit meerder natuurlijke pers onen en/of rec htspers onen, is elk van die pers onen hoofdelijk gehoud en de (uit het abonnement) verschuldigde bedragen te voldoen.

8.

Opdrachtnem er is gerec htigd tot vergoeding van alle kos ten verbonden aan de inc ass ering van haar vordering(en) op de Opdrachtgever . O pdrac htnemer is gerechtigd haar vordering ter zake van een onbetaald ge bleven f actuur
onmiddellijk aan een derde ter inc ass ering uithanden te geven. Alle (buiten)gerechtelijke kosten om te kom en tot inc ass ering van de vordering komen integraal voor rekening van de Opdrac htgever.

Artikel 8 Voorbehoud van eigendom en rechten, zaakvorming en opschorting
1.

Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrec hten, worden in voorkomende geval aan O pdrac htgever verleend zolang hij zijn periodieke betalings verplichting nakomt.

2.

Opdrachtnem er kan in het kader van het abonnement ontvangen of geg enereerde vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en resultaten van de dienstverlening van O pdrac htnem er onder zic h
houden, ondanks een bestaande verplichting tot af gifte of overdrac ht, totdat Opdrachtgever alle aan Opdrac htnemer vers chuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 9 Aansprakelijkheid / vrijwaring
1.

Behoudens opzet of bewus te roekeloosheid aan de zijde van Opdrac htnemer of degenen die door haar zijn ingeschakeld, wordt elke aans prakelijkheid voor directe of indirec te geleden schade ontstaan bij of door de uitvoering v an de
overeenkomst uitges loten. Onder indirecte schade wordt nad rukkelijk , doch niet uitsluitend , begrepen bedrijfsschade (waaronder schade aan c ommunic atiemiddelen of gegevens dragers , al dan niet van de O pdrac htgever), gederfde
winst, boetes, naheffingen, gemiste besparingen, verminderde goodwill, sc hade door bedrijfsstagnatie, immateriële sc hade, vertraging s- en/of gevolgschade (ook bij derden), schad e verband houdende met het gebruik van door
Opdrachtgever aan O pdrac htnemer voor geschreven materialen of programmatuur van derden e n schade verband houdende met de inschakeling van de door O pdrac htgever aan O pdrac htnemer voorgeschreve n toeleveranc iers is
uitges loten. Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aans prakelijk gesteld worden voor schade welke voort vloeit uit onzorgvuldig gebruik van de diens t, zoals het niet c orrect toepass en van functiescheiding, onjuist beheer van
wachtwoorden of oneigenlijk gebruik. Eveneens is uit gesloten de aansprakelijkheid van O pdrachtnemer wegens verminking, vernietiging o f verlies van gegevens of doc umenten en andere vormen van vermogensschade, waaronder
mede begrepen alle mogelijke aans praken van derden.

2.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toek enbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkoms t ontstaat s lec hts ind ien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld s chriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke
termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Opdrac htnemer ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van z ijn verplichtingen.

3.

Indien en voor zover O pdrac htnem er aansprakelijk is voor enige schade, is de aansprakelijkheid van Opdrac htneme r uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor zij betreff ende die schade verzekerd is . Opdrac htgever
wordt geac ht voor het meerdere adequaat verzekerd te zijn.

4.

Opdrachtnem er is nimmer aans prakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden in do or haar verstrekte adviez en en gegevens aan de Opdrachtgever , behalve bij grove schuld of opzet komen de uitsluitingen en beperkingen
zoals bij artikel 9.1 besc hreven te vervallen.

5.

Opdrachtgever (en gelieerde rechts pers onen) vrijwaart (vrijwaren) Opdrac htnemer voor alle aans praken van derden uit hoofde van door O pdrachtnemer geleverde diensten.

Artikel 10 Ov ermacht
1.

Opdrachtnem er is niet gehouden aan haar verplic htingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmac ht. De overeenkoms t zal dan worden ontbonden.

2.

Tot die omstandigheid wordt in elk geval tevens maar niet uitsluitend gerekend: van overheids wege opgelegde verplic htingen di e c ons equenties hebben voor het verstrekken van de dienstverlening via overheids maatregelen , storingen
of uitvallen van het internet, c omputernetwerk- of telec ommunic atie-infrastructuur, werkbezetting stroomstoringen, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoorniss en, stagnatie in toel evering, brand, overst roming evenals
in- en uitvoerbelemm eringen en de niet-beschikbaarheid van één of meer pers oneels leden . T evens valt onder overmac ht het geval dat O pdrac htnemer door haar eigen leveranc ier, ongeac ht de reden daartoe, niet tot levering in staat
wordt ges teld waardoor nakoming van de overeenkoms t redelijkerwijs niet van Opdrachtnem er kan worden gevergd.

3.

Opdrachtnem er kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opsc horten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ied er der partijen gerec htigd de overeenkomst
te ontbinden, zonder verplic hting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.

Voor zover de O pdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmac ht haar verplic htingen uit de overeenkomst al gedeeltelijk is nagekom en of deze zal kunnen nakom en en aan het nagekom en res pec tievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomst, is Opdrac htnemer gerec htigd om het al nagekom en res pectievelijk na te komen gedeelte apart te f ac tureren.

Artikel 11 Geheimhouding
1.

Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding t egenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan hiervoor een
ontheffing verlenen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.

Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt
gebracht.

3.

Het is Opdrachtnemer wel toegestaan in advertenties, reclame-uitingen, dan wel op andere wijze binnen het kader van haar marketingactiviteiten melding te maken van het feit dat Opdrachtgever één van haar opdrachtgevers is.

4.

Opdrachtnemer is gerechtigd Opdrachtgever toegang- of identificatiecodes toe te wijzen. Opdrachtnemer is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Opdrachtgever behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en
maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.

5.

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan de gegevens uit de omgeving of administratie van de Opdrachtgever op enigerlei andere wijze aan te wenden, anders dan tot het aanleveren van de overeengekomen diensten aan de Opdrachtgever.

Artikel 12 Retentierecht
1.

Opdrachtnemer kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, software, informatiedragers, concepten, bronbestanden en andere (tussen-)resultaten van de dienstverlening van
Opdrachtnemer onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 13 Industriële en intellectuele eigendom
1.

Alle rechten van industriële- of intellectuele eigendom met betrekking tot de van Opdrachtnemer af komstige of door O pdrac htnemer ontwikkelde of gebruikte m aterialen, zaken, c omputerprogramma's , ontwerpen, af beeldingen, f oto's,
werkwijzen, patronen, adviezen, modellen, drukwerk, websites , c ataloguss en, rapporten, schem a's, begrotingen en dergelijke worden en blijven uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Opdrachtnemer, één en ander ongeacht het
aandeel in de totstandkoming daarvan van de Opdrac htgever of van de door de Opdrac htgever ingeschakelde derden, waaronder begrepen eigen pers oneel van O pdrachtnemer. De uitoef ening van deze rechten – openbaarmaking,
overdrac ht, verveelvoudiging, verspreiding van gegevens, in gebruikgeving daaronder begrepen, alles in de ruimste zin des woords – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Opdrac htnemer
voorbehouden. Op eerste verzoek van Opdrac htnemer dienen genoemde items, met uitzo ndering van de geleverde zaken, onmiddellijk aan O pdrac htnemer te worden geretourneerd.

2.

Het is O pdrac htgever niet toegestaan enige aanduiding betreff ende het vertrouwelijke karakter dan wel betreff ende auteursrec h ten, merken, handelsnamen of enig ander rec ht van intellectuele eigendom uit het gebruikte online
boekhoudprogramma of O pdrachtnemer handleidingen, webs ites , databestanden of materialen te verwijderen of te wijzigen .

3.

In geval van overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrac htgever een boete van € 5.000,00 (vijfduizend euro) voor iedere overtreding respectievelijk voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen,
onverminderd de overige rechten die Opdrac htnemer geldend kan maken.

4.

Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zic h verzetten tegen beschikbaar s telling aan O pdrac htnemer van databestanden of andere materialen met het doel van gebruik, bewerking of ins tallatie. O pdrachtgever vrijwaart
Opdrachtnem er tegen elke aanspraak van een derde die gebas eerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of inc orporeren inbreuk maakt op rec ht van die derde.

Artikel 14 Derden
1.

Opdrachtgever zal door Opdrac htnemer ingeschakelde derden die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeen komst, niet in dienst nemen dan wel direct of indirect voor zich laten werken tijdens de looptijd van de
overeenkomst evenals één (1) jaar na het einde daarvan.

2.

In het geval dat Opdrac htgever het in lid 1 genoemde overtreedt, zal de Opdrachtgever een bedrag ad. € 2.500,00 exc lusief BTW aan O pdrac htnemer verschuldigd worden. Di t bedrag is direct opeisbaar.
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Artikel 15 (overige) Verantwoordelijkheden Opdrachtgev er
1.

Om een behoorlijke uitvoering van het abonnement mogelijk te maken zal Opdrac htgever steeds alle medewerking verlen en die nod ig is om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken waaronder het inf orme ren
omtrent alle feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan.

2.

Opdrachtgever draagt het risic o van de s electie, het (juiste) gebruik, de juiste toep ass ingen en het juiste beheer, waaron der c ontrol e van de ins tellingen, in zijn organis atie van het gebruikte online boekhoudprogramma, websites,
databes tanden en andere producten en materialen bij het gebruik van het gebruikte online boekhoudprogramma. O pdrac htgever is verantwoordelijk voor de (c ontrole van de) juistheid van de gegevens die met gebruik making van het
gebruikte online boekhoudprogramma en de wijze waarop de res ultaten van de dienst worden ingezet. Opdrac htgever is tevens verantwoordelijk voor de instruc tie aan en het gebruik door gebruikers , ongeacht of deze gebruikers in een
gezags verhouding tot Opdrachtgever staan.

3.

Opdrachtnem er is niet verantwoordelijk voor de aanschaf, installatie, inric hting, parametris eren, tunen aanpass en en dergelijke en/of goede werking van de infrastruct uur( zoals apparatuur, (hulp)programmatuur en gebruiks omgeving,
niet zijnde de infrastructuur van Opdrac htnemer als bedoeld in artikel 1.8 van Opdrac htgever of die van derden benodigd voor het kunnen gebruiken van het gebruikte online boekhou dprogramma. Opdrac htnemer is nimmer aansprakelijk
voor schade of kos ten wegens transmissief outen, storingen of niet beschikbaarheid van deze f ac iliteiten, tenzij O pdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewus te roek eloos heid van de be drijfsleiding
van de O pdrachtnemer.

4.

Opdrachtgever dient ten aller tijde de meest rec ente vers ie van de standaard gebruiks handleiding(en) behorende bij de overeen gekom en dienst(en) en zoals door Opdrac htnemer en/of het gebruikte online boekhoudprogramma middels
haar website ter beschikking wordt gesteld, te gebruiken en hiertoe regelmatig de webs ite van de O pdrac htnemer en/of het gebruikte online boekhoudprogramma te c ontroleren op nieuwe versies van voornoemde handleiding(en) .

5.

Opdrachtgever zal op basis van de door Opdrac htnemer vers trekte inlic htingen omtrent maatregelen ter voorkoming van s toringen en gebreken in de diens tverlen ing, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risic o’s
voor zijn organis atie inventaris eren en zo nodig aan vulle nde maatregelen treff en. Opdrac htnemer verklaart zich bereid om op verzoek van Opdrachtgever naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere maatregelen door
Opdrachtgever tegen door Opdrac htnemer te stellen (fi nanciële) voorwaarden. Opdrac htnemer is nimmer verantwoordelijk voor herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

6.

Opdrachtgever is jegens Opdrac htnemer verantwoordelijk en aans prakelijk voor het eventuele gebruik door O pdrac htgever van het gebruikte online boekhoudprogramma ten behoeve van derden. O pdrac htgever vrijwaart Opdrac htnemer
voor aans praken van derden tot vergoeding van schade in dat verband.

7.

Steeds en in alle gevallen zal Opdrac htgever zich in het kader van de uitvoering van het abonnement zorgvuldig en niet onrech tmatig jegens derden gedragen. O pdrachtgever zal ten alle tijden in het bijzonder de intellectuele
eigendomsrec hten en overige rec hten van derden eerbiedigen, de privac y van derden res pecteren, niet in strijd met de wet gege vens vers preiden, zich geen ongeoorloofde toeg ang tot s ystemen versc haff en, geen viruss en of andere
schadelijke programma’s vers preiden en zic h onthouden van strafbare f eiten en schending van enig andere wettelijke ver plichti ng.

8.

Teneinde eventuele aans prakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gev olgen daarvan te beperken, is Opdrachtnem er steeds gerec htigd maatregelen te treff en ter zak e een handelen of nalaten van of voor risic o van
Opdrachtgever, zonder hierdoor jegens Opdrac htgever tot sc hadevergoeding gehouden te zijn. O pdrac htgever is gehoude n op eerste schriftelijke verzoek van O pdrac htnemer informatie (waaronder ge -uploadde af beeldingen, logo’s ,
teksten e.d.) onverwijld te verwijderen, bij gebreke waarvan Opdrachtnem er gerechtigd is naar keuze de inf ormatie te ver wijde ren of de toegang daart oe onmogelijk te maken. Opdrac htnemer is voorts gerec htigd bij schending of
dreigende sc hending van het bepaalde artikel 15.7 aan Opdrac htgever onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot s ystemen van Opdrac htnemer te ontzeggen en/ of het gebruik van een sub-domeinnaam, emailadres en/of s ysteemnaam te ontzeggen en zonder daarvoor jegens Opdrachtgever tot sc hadevergoeding gehouden te zijn. Het v oorgaande laat uitdrukkelijk onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoef ening van ander e
rechten door Opdrac htnemer jegens Opdrac htgever. Opdrac htnemer is dat geval tevens gerec htigd de overeenkomst met onmiddellij ke ingang op te zeggen zonder daarvoor jegens Opdrachtgever tot schadevergoeding gehouden te zijn.

9.

Van O pdrachtnemer kan niet verlangt worden zich een oordeel over gegrondheid van de aans praken van derden of van het verweer van O pdrac htgever te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een gesc hil tuss en een derde en
Opdrachtgever. O pdrac htgever zal zich ter zake met de b etreff ende derde hebben te verstaan en O pdrachtnem er schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden inf ormeren.

Artikel 16 Opschorting en ontbinding
1.

Opdrachtnem er heef t het rec ht zonder ingebrekes telling en rec hterlijke tuss enkomst hetzij de uitvoering van de overeenkoms t tot nader order op te schorten, hetzij geheel of gedeelteli jk te ontbinden, dit zonder tot enige
schadevergoeding of garantie gehouden te zijn in geval:
a)

de Opdrac htgever niet behoorlijk of niet tijdig enige verplic hting(en) uit de met O pdrac htnemer ges loten overeenkoms t (en) nakomt;

b)

er gerede twijf el bestaat of de Opdrac htgever in staat is om aan zijn verplichting(en) voortvloeiende uit de met O pdrac htnemer ges loten overeenkoms t(en) te voldoen;

c)

van f ailliss ement van de Opdrac htgever, s urs eanc e van betaling, schulds anering dan wel s tillegging, liquidatie of overdracht van (een deel van) het bedrijf van O pdrachtgever .

2.

Opdrachtnem er is bevoegd haar verplichting tot af gifte van zaak/zaken (rapporten/adviez en) op te schorten totdat Opdrachtgever volledig aan al haar verplic htingen uit hoof de van de overeenkomst(en) heeft voldaan.

3.

Partijen zijn bevoegd indien zij daartoe reden en zien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.

4.

In het geval van opzegging heef t Opdrachtnemer recht op on tvangst van de overeengekomen prijs vermeerderd met de kos ten die zij als gevolg van de niet voltooiing van de werkzaamheden heeft m oeten maken en verminderd met
door haar als gevolg van beëindiging bes paarde kosten. Opdrachtnemer zendt Opdrac htgever hiertoe een ges pec ific eerd e eindafrekening van hetgeen O pdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is. Het voorgaande laat het
recht van O pdrac htnemer op eventuele sc hadevergoeding onverlet.

Artikel 17 Beëindiging en gevolgen beëindiging abonnement
1.

Bij beëindiging van het abonnement zal Opdrac htnemer, tegen betaling door Opdrachtgever van de daarvoor bij O pdrac htnemer geldende tarieven, op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever , de door O pdrachtgever middels
Opdrachtnem er ingevoerde of aangeleverde datageg evens – zoals en voor zover op dat moment aanwezig in de d atabas e van O pdrac htnemer aan Opdrac htgever ter beschikking s tellen. O pdrachtnemer zal deze gegevens aanleveren
in een lees baar f ormaat op een door Opdrachtnemer te bepalen gangbaar medium. Opdrachtgever dient het verzoek daartoe binnen één (1) maand na beëindiging van het abonnement bij O pdrac htnemer ingediend te hebben.
Opdrachtgever aan vaardt dat dergelijke datagegevens de eigenschappen bevatten zoals Opdrachtgever die aantref t op het moment van ontvangst. Voorts is O pdrac htnemer op geen enkele wijze geh ouden om de ter besc hikking
gestelde datagegevens te c onverteren of anders zins gesc hikt te maken voor gebruik door Opdrachtgever.

Artikel 18 Annulering, opzegging en wijziging van de overeenkomst
1.

Bij annulering van de overeenkoms t vanwege een oorzaak gelegen aan de zijde van de Opdrachtgever is de O pdrac htgever verplicht tot vergoeding van alle door O pdrac htnemer gemaakte kos ten, alsmede tot vergoeding van alle
financiële gevolgen voor O pdrachtnemer wegens de niet uitvoering van de overeenkoms t . Als O pdrac htgever de opdrac ht annuleert is hij de volgende perc entages van het overeengekomen bedrag van de werkzaamheden
versc huldigd:
-

binnen drie maanden voor aanvangs datum 30%;

-

binnen twee maanden voor aanvangsdatum 50%;

-

binnen een maand voor aanvangsdatum 75%.

2.

Bij annulering van meer dan drie maanden voor aanvangsdatum is Opdrac htgever de tot dan toe gemaakte directe en indirecte kosten versc huldigd welke vergoeding minimaal 25% van de overeengekomen prijs be draagt.

3.

Het abonnem ent kan door Opdrachtgever met inac htneming van een opzegtermijn van één (1) maand tegen het einde van een kalendermaand sc hriftelijk worden opgezegd en door Opdrachtnem er met in ac htneming van een
opzegtermijn van twee (2) maanden schriftelijk tegen het einde van een kalenderjaar. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

4.

Elke partij kan het abonnement zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij –al dan niet voorlopig -s urs eanc e van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van
de andere partij f ailliss ement wordt aangevraagd indien onderneming van de andere partij def initief wordt geliquideerd of beë indigd anders dan ten behoeve van rec onstructie of s amenwerking van ond ernemingen, of indien de
besliss ende zeggenschap over de onderneming van Opdrac htgever wijzigt. Opdrac htnemer is wegens deze beëindiging nimmer tot en ige res titutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van
failliss ement van O pdrac htgever vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter besc hikking gestelde programmatuur , websites en dergelijke van wege rec hts wege.

Artikel 19 Wijziging en meerwerk
1.

Indien Opdrac htnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrac htgever werkzaamheden of andere pres taties heef t verric ht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werk zaamheden en/of pres taties
vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelij ke tarieven van Opdrac htnemer. O pdrachtnemer is nimmer verplicht aan een dergelijke verzoek te voldoen en kan
verlangen dat daarvoor een af zonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 20 Ov erdracht v an rechten en verplichtingen
1.

Opdrachtgever is niet gerechtigd de rec hten en/of verplichtingen uit het abonnement aan een derde te verkopen en/of over te d ragen.

2.

Opdrachtnem er is gerec htigd haar afspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

Artikel 21 Persoonsgegevens
1.

Opdrachtnem er respecteert de privac y en pers oonsgegevens .

2.

Opdrachtnem er behoudt zich het rec ht voor om verkregen pers oonsgegevens te gebruiken om Opdrachtgevers en/of haar medewerkers te inf ormeren over haar diensten. Opdrachtgevers en/of medewerkers hebben het rec ht om
bezwaar te maken tegen het ontvangen van de gegevens .

3.

De verantwoording voor de nakoming van diens wettelijke verplichtingen ten aanzien van het verwerken van pers oonsgeg evens rus t volledig en uitsluitend bij de opdrac htgev er. O pdrac htnemer zal, zoveel als tec hnisch mogelijk is,
medewerking verlenen aan de door Opdrac htgever na te komen verplichtingen, een en ander op kosten van de O pdrac htgever. Opdrachtgever garandeert dat is voldaan aan alle vereiste voor de rec htmatige v erwerking van
pers oonsgegevens die door Opdrachtgever worden ingevoer d en staat jegens Opdrac htnemer voor in dat de inhoud, het gebruik en de verwerking van de gegevens geen inbreuk maken op de rec hten van een derde.

4.

Partijen houden het er voor dat Opdrachtnemer ten aanzien van de verwerking van pers oons gegevens ‘bewerker ’ en Opdrachtgever ’verantwoordelijke’ in de zin van de wet Besc herming Pers oons gegevens is.

5.

Opdrachtgever vrijwaart Opdrac htnemer voor aans praken van pers onen van wie pers oonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een pers oonsregistratie die door O pdrac htgever wordt gehouden of waarvoor
Opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de f eiten die aan de aans p raak ten grondslag liggen uitsluitend aan O pdrachtnemer toegerekend moeten worden .

6.

Opdrachtnem er staat nimmer voor in dat de inf ormatiebeveiliging doeltreff end is onder alle omstandigheden .

Artikel 22 Rechtsverwerking
1.

Opdrachtgever dient eventuele opgetreden schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan sc hriftelijk bij O pdrachtnemer te melden. Sc hade die niet

2.

De mogelijkheid tot het ins tellen van enige rec hts vordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de Opdrachtgever jegens O pdrachtnemer ter zake van of naar aanleiding van enige overeenkomst verva lt c.q. verjaart

binnen deze termijn door de Opdrachtgever is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking.

na verloop van één (1) jaar nadat de Opdrachtgever op de hoogte was c.q. op de hoogte had kunnen zijn van de aanleiding daartoe.

Artikel 23 Conv ersie
1.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig of anderszins niet bindend moc ht zijn, doet zulks geen af breuk aan alle overige bepalingen en zal de betrokken bepaling zodanig toegepast worden als het meest overe enkomt met
haar strekking zonder strijdigheid met de wet.

Artikel 24 Slotbepalingen
1.

Opdrachtnem er is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze treden in werking op het door O pdrac htnemer aangek ondigde tijdstip. O pdrac htnemer zal de gewijzigde voorwaarden zo spoedig mo gelijk
aan de Opdrachtgever toez enden.
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Artikel 25 Toepasselijk recht en forumkeuze
1.

Op door deze algemene voorwaarden beheerste overeenkomsten en overeenkoms ten die daarvan een uitvloeis el zijn of ermee s amenhangen is uitsluitend Nederlands rec ht van toepass ing.

2.

G eschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdrac ht of overeenkomst van of met O pdrac htnemer zullen uitsluitend worden bes lec ht door de Rechtbank Den Haag, één en ander met in ac htneming van de
bevoegdheid van de kamer van kantonz aken.

3.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koop handel en zullen door Opdrachtnemer op verzoek kos teloos worden toegez onden. De voorwaarden zijn tevens te raadplegen op te slaan via de website van Opdrachtnemer.
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