ALGEMENE VOORWAARDEN

d)

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de
aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders
voortvloeit.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a)
b)

Opdrachtgever: de partij, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die opdracht geeft tot

e)

en extra honorarium, ontstaan door niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking

Opdrachtnemer: BK Financial Services B.V. (ingeschreven bij de KvK onder

stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van
opdrachtgever.

nummer 70679703, tevens handelend onder de namen BK Financial en BK
f)

Services).
c)

De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten

het verrichten van werkzaamheden.

Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot
het moment dat opdrachtgever aan lid a van dit artikel heeft voldaan.

Opdracht: de schriftelijke overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich jegens de
opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

d)
e)

ARTIKEL 5 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Werkzaamheden: alle door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden waartoe
opdracht is gegeven door de opdrachtgever.

a)

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

Bescheiden: alle door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking

b)

Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken,

gestelde informatie, gegevens, stukken en andere relevante bescheiden, alsmede

zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming

door de opdrachtnemer vervaardigde informatie, gegevens, stukken en andere

te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige

relevante bescheiden, allen welke in het kader van de uitvoering van de opdracht

toepassing op opdrachtnemer.
c)

door de opdrachtnemer noodzakelijk zijn.

Opdrachtnemer is gebonden aan gedrags- en beroepsregels en wettelijke
voorschriften en zal deze regels en voorschriften in acht nemen bij de uitvoering

ARTIKEL 2 – DE TOEPASSELIJKHEID
a)

De Algemene Voorwaarden

worden

van de opdracht. De verplichtingen die voor opdrachtnemer en degenen die bij of
toepasselijk

verklaard op

voor opdrachtnemer werkzaam zijn uit deze gedrags- en beroepsregels en wettelijke

alle

voorschriften voortvloeien moet opdrachtgever respecteren.

rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, behoudens
wijzigingen in deze Voorwaarden die door beide partijen uitdrukkelijk en
b)

c)

d)

of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals

Aan de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met

overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking

opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet

hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden

in strijd zijn met de onderhavige Voorwaarden.

ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn

Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de

verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg
van opdrachtgever en opdrachtnemer.

Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer.
e)

a)

b)
c)

Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep

schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden

ARTIKEL 3 AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

moeten worden uitgevoerd gelden slechts bij benadering. Overschrijding van een

De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat opdrachtnemer de

dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van de

opdracht, bij voorkeur schriftelijk, aan opdrachtgever heeft bevestigd en de

opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op.

opdracht heeft aanvaard.

Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe,

Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen

redelijke, termijn stellen, waarbinnen opdrachtnemer de overeenkomst, behoudens

te bewijzen.

overmacht, wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe termijn
levert wel een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever.

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

f)

De uitvoering van de opdracht is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt
vermeld – specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden

aangegaan.

aanwijzingen voor fraude opleveren, zal opdrachtnemer daarover aan opdrachtgever
ARTIKEL 4 – GEGEVENS OPDRACHTGEVER
a)

c)

Opdrachtnemer

is

daarbij

gehouden

aan

uitgevaardigde

frauderichtlijnen alsmede de daarmee vigerende wet.

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer
overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de

b)

rapporteren.
g)

Het staat opdrachtnemer vrij gebruik te maken van alle gebruikelijke wijzen van

verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter

communicatie, waaronder e-mail en telefoon. Dit is slechts anders als

beschikking van opdrachtnemer te stellen.

opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer heeft medegedeeld een bepaalde

Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking

wijze van communicatie niet te wensen. De risico’s van het gebruik van de

gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

gebruikelijke wijze van communicatie komen voor rekening van opdrachtgever. Het

In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal

gebruik van deze wijzen van communicatie, waaronder e-mail, kan niet leiden tot

opdrachtgever opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die

aansprakelijkheid van opdrachtnemer.

voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.

ARTIKEL 6 – INTELLECTUELE EIGENDOMMEN
a)

b)

b)

Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de

binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in

geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de

verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het

overeenkomst met opdrachtgever, voorzover op die producten in juridische zin

recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen

rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere

Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder worden

rechten welke opdrachtnemer heeft.

begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen,

c)

contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te
verveelvoudigen of te exploiteren.
c)

Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet

Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke
incassering van de vordering zijn voor rekening van opdrachtgever.

d)

Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het

Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter

oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd

hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de

van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt

werkzaamheden van opdrachtnemer.

in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de
verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn

a)

ARTIKEL 7 - OVERMACHT

overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te

Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of

schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook

niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak,
waaronder begrepen stagnatie in de gebruikelijke gang van zaken binnen zijn

b)

verschuldigd is, direct opeisbaar.
e)

onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat

werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht,

opdrachtnemer in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich
ARTIKEL 10 - KLACHTEN

voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang
schriftelijk op te zeggen, zonder dat opdrachtnemer gehouden is tot vergoeding van

a)

enige schade, op enigerlei wijze verband houdend met die opzegging.
ARTIKEL 8 – HET HONORARIUM

van de bescheiden waarover de opdrachtgever reclameert.
c)

opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te
verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor
b)

Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient schriftelijk aan
opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt binnen 15 dagen na de verzenddatum

Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het
recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat

Een klacht met betrekking tot het factuurbedrag dient aan opdrachtnemer kenbaar te
worden gemaakt binnen 14 dagen na factuurdatum.

b)
a)

In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de

Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden schort de
betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

d)

In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft de opdrachtnemer de keuze tussen

zekerheid heeft gesteld.

aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of

Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de

opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk

verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke

niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van

tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naarmate door opdrachtnemer

door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
c)

declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de verschuldigde

d)

ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID

Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en
a)

Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de

omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de

zorgvuldigheid in acht nemen die van een RA/AA/beroepsbeoefenaar zoals

werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

genoemd in artikel 5.c kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel

doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is

is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer

opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de

gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij

opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van

opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer
voor die schade slechts aansprakelijk tot drie keer de jaardeclaratie, tenzij er aan de

a)

ARTIKEL 9 - BETALINGSVOORWAARDEN

zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet. Iedere aansprakelijkheid van de

Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14

opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt

dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, door middel van storting ten

uitgekeerd

gunste van een door deze aan te wijzen bank- of girorekening, en, voorzover de

beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het onder

betaling betrekking heeft op werkzaamheden welke zijn verricht ten behoeve van

die verzekering geldende eigen risico.

het beroep of bedrijf van opdrachtgever, zonder enig recht op korting of
schuldvergelijking.

onder

de

door

opdrachtnemer

afgesloten

b)

Alle aanspraken tot schadevergoeding jegens opdrachtnemer vervallen indien deze

d)

niet binnen één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of op
redelijke wijze bekend kon zijn met het bestaan van deze aanspraken bij de
c)

Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door
hem ingeschakelde derden.

e)

Opdrachtgever heeft het recht tot inzage in de door opdrachtgever aan

bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

opdrachtnemer verstrekte gegevens en de verwerking daaromtrent. Het recht tot

Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de gebruikelijke

inzage kan op elk moment uitgeoefend worden, op een door opdrachtnemer

gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband

aangegeven wijze.

houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de
d)

e)
f)

werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.

ARTKEL 14 – VERVALTERMIJN VORDERINGSRECHTEN EN

Iedere persoonlijke, buitencontractuele aansprakelijkheid voor fouten van personeel

BEVOEGDHEDEN

van opdrachtnemer of van door deze ingeschakelde derden is uitdrukkelijk

Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen

uitgesloten.

vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde

Opdrachtnemer heeft het recht, indien en voorzover mogelijk, de schade van

ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door

opdrachtgever ongedaan te maken.

opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van

bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en

bescheiden tijdens vervoer of verzending per post of op andere wijzen, ongeacht of

bevoegdheden.

het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever,
ARTIKEL 15 – TOEPASSELIJK RECHT

opdrachtnemer of derden.
g)

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens

a)

schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of
onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade

h)

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

b)

Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en

geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel

opdrachtnemer, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht

veroorzaakt is door opzet van de opdrachtnemer.

door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn

Deze bepaling is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de
jaarrekening zoals bedoeld in artikel 2:393 BW.

woonplaats heeft c.q. is gevestigd.
c)

Het bepaalde in lid 2 weerhoudt de opdrachtgever er niet van de procesgang van de
tuchtrechtspraak te volgen, indien opdrachtnemer daaraan is, dan wel zijn

ARTIKEL 12 - OPZEGGING
a)

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

b)

Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden door middel van een aangetekend
schrijven gericht aan de wederpartij.

c)

Indien en voorzover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is
zij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mee te delen welke redenen ten grondslag
liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang
van de wederpartij eisen.
ARTIKEL 13 – GEHEIMHOUDING

a)

Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft,
verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

b)

Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel waarvoor zij werd
verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval
opdrachtnemer voor zichzelf (of één van de andere ondernemingen) optreedt in een
civiele procedure, tucht-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure waarbij deze
stukken van belang kunnen zijn.

c)

Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is
verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet
schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de
strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar te
maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de
vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

werknemers daaraan zijn, onderworpen.
d)

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Middelburg d.d. ….

