ALGEMENE VOORWAARDEN FONDANENT– VERSIE 14-05-2021

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan
Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van
werkzaamheden;

Opdrachtnemer: de eenmanszaak Fondanent financiële dienstverlening
en advisering. De toepasselijkheid van artikelen 7:404 en 407 lid 2 BW
wordt uitgesloten.

Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter
beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers,
alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door
Opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of
gegevensdragers.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of
die door de Opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht, een en
ander in de ruimste zin.

Know how: vertrouwelijke kennis terzake van diverse bedrijfsgegevens
een en ander in de ruimste zin en met inbegrip van, maar niet beperkt
tot, tekeningen, ontwerpen, schetsen, modellen, procedures, richtlijnen,
methodieken, algoritmes en software, waarin deze kennis is of zal
worden belichaamd.
ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID
1.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten die door Opdrachtnemer binnen het kader van de
uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijziging van
deze voorwaarden dient door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk en
schriftelijk te worden bevestigd.
2.
De Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer gelden, tenzij anders is
overeengekomen.
3.
De opdracht wordt door Opdrachtnemer uitgevoerd met inachtneming
van de voor de uitvoerende personen geldende gedrags- en
beroepsregels. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot enig handelen of
nalaten dat met de hiervoor bedoelde regels strijdig of onverenigbaar is.
ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST
1.
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door
Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging
door Opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd
op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst
juist en volledig weer te geven.
2.
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de
inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze
voor een bepaalde tijd is aangegaan.
ARTIKEL 4 TERBESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE DOOR
OPDRACHTGEVER

1.

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die
Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het
correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm
en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
2.
Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Opdrachtnemer
onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in
verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen
zijn.
3.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde
gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn,
voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
4.
Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te
schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorig lid
genoemde verplichtingen heeft voldaan.
5.
Indien en voorzover Opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter
beschikking gestelde bescheiden geretourneerd, behoudens het bepaalde
onder artikel 15.
6.
De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende
extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of
niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en
bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT
1.
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de
verleende opdracht wordt uitgevoerd.
2.
Incidenteel kan het voorkomen dat Opdrachtnemer ten behoeve van
Opdrachtgever werkzaamheden verricht die niet concreet zijn
overeengekomen in de opdrachtbevestiging, maar die wel noodzakelijk
zijn om het gewenste resultaat te bereiken. In deze gevallen bestaat het
vermoeden dat deze aanvullende werkzaamheden zijn uitgevoerd in het
kader van de overeenkomst.
ARTIKEL 6 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Voorzover de opdracht buiten de eigen gebouwen van Opdrachtnemer
wordt uitgevoerd, dient Opdrachtgever ervoor te zorgen dat (de
medewerkers van) Opdrachtnemer wordt (worden) voorzien van een
adequate werkruimte en overige faciliteiten die nodig zijn om de
opdracht uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen
(wettelijke) eisen.

ARTIKEL 7 GEHEIMHOUDING
1.
Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot
bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden
van vertrouwelijke informatie.
2.
Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond
van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.
ARTIKEL 8 INTELLECTUEEL EIGENDOM EN KNOW HOW
1.
Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot
rechten van intellectuele eigendom en (geheime) know how, die hij
gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst met Opdrachtgever.
2.
Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in het vorige lid
bedoelde rechten en know how, al dan niet met inschakeling van
derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Opdrachtnemer, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
ARTIKEL 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.
Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken in het kader van
opleidingen, trainingen en/of cursussen, daaronder eventueel mede
begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software,
(elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van
Opdrachtnemer.
2.
De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden nog op enige
andere wijze te bezwaren.
ARTIKEL 10 OVERMACHT
1.
Indien partijen de verplichtingen uit 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 verplichtingen opgeschort tot op
het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de
overeengekomen wijze na te komen.
2.
In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, hebben
partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met
onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat
recht op enige schadevergoeding bestaat.
ARTIKEL 11 HONORARIUM
1.
Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de
uitkomst van de verleende opdracht.
2.
Het honorarium van Opdrachtnemer wordt berekend met
inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer,
tenzij anders is overeengekomen.
3.
Het honorarium van Opdrachtnemer en de onkosten, zo nodig
vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde
derden, worden per twee weken of per maand aan Opdrachtgever in
rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover
andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtnemer
verschuldigde bedragen wordt –indien van toepassing- de
omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
ARTIKEL 12 BETALING
1.
Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of
schuldverrekening, te geschieden binnen vijftien dagen na
factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van
overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen
bankrekening.
2.
Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde fatale
termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is
Opdrachtgever over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd tot op de datum van algehele voldoening, een en ander
onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer. Indien
Opdrachtgever in verzuim is, worden alle vorderingen van
Opdrachtnemer ter zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte
kosten onmiddellijk opeisbaar.
3.
Kosten ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke
incassering van de vordering zijn voor rekening van Opdrachtgever.
De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van
het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 150.
4.
Voor het geval Opdrachtnemer zijn vordering in een gerechtelijke
procedure aanhangig heeft gemaakt, is Opdrachtgever gehouden de
met deze procedure gemoeide werkelijke kosten, onverminderd de
aanspraken van Opdrachtnemer ter zake van buitengerechtelijke
kosten, volledig te vergoeden. Hieronder zijn begrepen alle kosten
voor zover deze een eventuele proceskostenveroordeling van
Opdrachtgever op grond van artikel 237 e.v. Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering te boven gaan.
5.
Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter
afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van
opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt
Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
6.
In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers,
voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke
Opdrachtgevers zijn verricht, ieder hoofdelijk jegens Opdrachtnemer
aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, rente en kosten.

ALGEMENE VOORWAARDEN FONDANENT– VERSIE 14-05-2021

ARTIKEL 13 RECLAMES
1.
Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of
het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen zestig dagen na de
verzenddatum van de stukken of informatie waarover
Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen zestig dagen na de
ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij
het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan
Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2.
Reclames als in het eerste lid bedoelt, schorten de
betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
ARTIKEL 14 OPZEGGING
1.
Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde
(tussentijds) de overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van
een opzegtermijn. Indien de overeenkomst eindigt voordat de
opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium
verschuldigd voor de werkzaamheden die door de door
Opdrachtnemer tot het moment van opzegging zijn verricht.
2.
Opzegging dient schriftelijk te gebeuren..
3.
Indien de Opdrachtgever (tussentijds) heeft opgezegd, heeft
opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane
en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding
van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en
kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van
ingeschakelde derden.
4.
Indien de Opdrachtnemer (tussentijds) heeft opgezegd, heeft
Opdrachtgever recht op medewerkering van Opdrachtnemer bij
overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging
het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van
de Opdrachtgever. Voorwaarde voor het recht op medewerking als
in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende
openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.
ARTIKEL 15 OPSCHORTINGSRECHT
1.
Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen
op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of
andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat
alle opeisbare vorderingen, waaronder begrepen
voorschotbetalingen, op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
2.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij
Opdrachtgever die is veroorzaakt door de door de opschorting
veroorzaakte vertraagde afhandeling van werkzaamheden.
ARTIKEL 16 AANSPRAKELIJKHEID
1.
Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk
voor schade die het gevolg is van een of meer fouten van
Opdrachtnemer, voor zover deze verband houden met de opdracht.
2.
In alle situaties waarin dit mogelijk is, zal eerst een beroep worden
gedaan op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van
Opdrachtgever. Slechts wanneer deze geen recht op uitkering
geeft, kan een beroep worden gedaan op de aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer.
3.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (niet limitatief):

Schade, welke ontstaat door of het gevolg is van onjuiste of
onvolledige informatie zijdens Opdrachtgever;

Schade als gevolg van fouten in door haar geraadpleegde wet-, en
regelgeving en/of (vak-) literatuur;

Schade als gevolg van gebruik van elektronische
communicatiemiddelen, zoals e-mail;

Beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of
tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de
verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever,
Opdrachtnemer of derden;

Schade als gevolg van onjuiste adviezen op andere
deskundigheidsgebieden dan financiële bedrijfsvoering;

Indirecte schade, waar hier onder wordt verstaan: gevolg- en
bedrijfsschade.
4.
De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de
vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is
van een (samenhangende serie van) toerekenbare
tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. Onder directe
schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke
kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade;
de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Opdrachtnemer
aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte
redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze
aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal één (1) maal het
honorarium over de - tot het moment van de toerekenbare
tekortkoming(en) - verrichte werkzaamheden in het kader van de
desbetreffende opdracht. Indien uitvoering van de opdracht een
periode bestrijkt die langer is dan zes (6) maanden, dan wordt het
hiervoor bedoelde bedrag gesteld op één (1) maal het honorarium
over de in het kader van de opdracht in de laatste de zes (6)
maanden verrichte werkzaamheden.
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 of haar
leidinggevend management.
6.
Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover
mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken,
waarbij Opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient te
verlenen.
7.
Iedere aanspraak jegens Opdrachtnemer vervalt na verloop van
één jaar nadat de melding van de aanspraak is geschied, althans
had behoren te geschieden, tenzij deze inmiddels bij de bevoegde
rechter ex artikel 20 van deze algemene voorwaarden aanhangig is
gemaakt.
ARTIKEL 17 VRIJWARING

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van
derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever
aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft
verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen
verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan
wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
ARTIKEL 18 E-MAIL EN INTERNETGEBRUIK

Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen door middel van
elektronische post (e-mail) met elkaar communiceren. Aan het
gebruik van e-mail en internet kleven echter risico’s, zoals (maar
niet beperkt tot) vervorming, vertraging, onderschepping,
manipulatie en virussen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van e-mail en/of
internet. In geval van twijfel omtrent de inhoud of verzending van
e-mail zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van
Opdrachtnemer bepalend.
ARTIKEL 19 TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is
Nederlands recht van toepassing.
ARTIKEL 20 FORUM KEUZE

Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter
in het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd.
ARTIKEL 21 REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN
1.
Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de
onderliggende opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig
en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge
van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel
anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de
geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene
voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst..
2.
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de
onderliggende opdracht/overeenkomst niet geldig mocht zijn om
een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn
indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan
zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest
verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking
waarmee of waarin zij geldig is..
3.
Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal
zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel van de nietige
c.q. vernietigde bepalingen.

