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Algemene voorwaarden B. van der Meij Administratieve Dienstverlening C.A. 
Januari 2016 
 
Artikel 1. Algemeen  
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen B. van der Meij Administratieve 
Dienstverlening C.A., gevestigd te Honderdland 71, (2676 LS) Maasdijk (KvK nr 27253875), nader aan te duiden als 
opdrachtnemer en de partij die opdracht geeft, hierna ook te noemen opdrachtgever. 
1.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:  
- de opdrachtnemer: de in artikel 1.1 genoemde onderneming, waaronder begrepen diens medewerkers; 
- de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de hulp inroept van de opdrachtnemer;  
- onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen 
werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te 
geschieden.  
1.3 Indien en voor zover een opdracht, overeenkomst, aanbieding, offerte en/of afspraak van deze voorwaarden 
afwijkende bepalingen bevat, zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de 
overige bepalingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk van kracht. 
 
Artikel 2. Strekking  
2.1 De werkzaamheden van opdrachtnemer (kunnen) betreffen (onder meer) het voeren van een complete boekhouding 
c.q. administratie ten behoeve van de opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken, het verzorgen van belastingaangiften 
en de eventuele vervolgen daarop, het adviseren inzake vraagstukken van financiële, fiscale en/of bedrijfskundige aard, 
alsmede alle handelingen en verrichtingen die - gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende 
opdracht - dienstig kunnen zijn in verband met de hierboven genoemde werkzaamheden.  
2.2 De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend 
akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gegeven 
opdrachten, c.q. gesloten overeenkomsten. 
 
Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst (opdracht) 
3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de opdracht aanvaardt.  
3.2 Artikel 3.1 geldt eveneens voor (tussentijdse) wijzigingen in opdrachten. 
3.3 Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke levering door opdrachtnemer vereist, dan wel 
indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn 
gekomen doordat door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk feitelijk tot levering aan opdrachtgever is overgegaan. 
3.4 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. Verplichtingen van de opdrachtnemer  
4.1 Opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en 
ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.  
4.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt. 
4.3 Opdrachtnemer is bevoegd werkzaamheden door derden te laten verrichten. Hierover zal vooraf overleg plaatsvinden 
met opdrachtgever.  
4.4 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Dit is alleen anders indien de wet of zijn 
beroepsplicht hem verplicht de betreffende gegevens openbaar te maken. 
4.5 De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met 
inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de 
verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.  
4.6 Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet 
gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.  
 
Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever  
5.1 De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht door 
opdrachtnemer frustreren dan wel onmogelijk maken.  
5.2 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke 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. 
5.3 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende (extra) kosten en het honorarium, ontstaan door 
het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening 
van opdrachtgever. 
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Artikel 6. Tarief 
6.1 Het tarief van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. 
6.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen 
een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, 
tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. 
6.3 Het tarief van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt 
per maand of indien opdrachtnemer hiertoe besluit na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening 
gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door 
opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht. 
 
Artikel 7. Betaling  
7.1 De declaratie dient (zonder aftrek, korting of schuldverrekening) te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening 
van de declaratie, waarna de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.  
7.2 Na het verstrijken van de onder 7.1 genoemde termijn is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 
wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119a BW, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.  
7.3 Na het verstrijken van de in 7.1 genoemde termijn is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer daarnaast verschuldigd 
alle in de redelijkheid gemaakte kosten om buiten rechte betaling van de declaratie te verkrijgen, welke kosten minimaal 
15% van de declaratie zullen bedragen vermeerderd met omzetbelasting met een minimum van 70 euro, zonder dat de 
opdrachtnemer gehouden is aan te tonen of hij de betreffende kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Voorts is 
opdrachtgever in dat geval aan opdrachtnemer verschuldigd alle door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten. 
Indien opdrachtnemer derden inschakelt voor de gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke werkzaamheden, dan is de 
opdrachtgever alle kosten, die deze derden in verband met (buiten)gerechtelijke werkzaamheden maakt direct dan wel 
indirect eveneens aan opdrachtnemer verschuldigd.  
7.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe 
aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) 
zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, 
is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk 
op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar 
waaronder een aan opdrachtnemer toekomende schadevergoeding vanwege de ontbinding. 
7.5 Onverminderd iedere mededeling door de opdrachtgever bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de wijze 
van administratieve verwerking van de betaling door opdrachtgever, zullen betalingen van de opdrachtgever steeds en 
uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op de opdrachtnemer openstaande bedragen en wel op de navolgende 
wijze. Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken op door opdrachtgever verschuldigde rente en incasso- en/of 
invorderingskosten, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande declaraties van 
opdrachtnemer. 
 
Artikel 8. Reclames 
8.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van 
de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, aan opdrachtnemer schriftelijk kenbaar worden gemaakt. 
De reclame zal moeten behelzen een (gemotiveerde) omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken.  
8.2 Reclames als bedoeld in 8.1 geven opdrachtgever uitdrukkelijk niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van 
openstaande declaraties op te schorten.  
8.3 Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen 30 dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of en, in 
bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt tegemoetgekomen. 
8.4 Reclames inzake door opdrachtnemer aan opdrachtgever verzonden declaraties dienen te geschieden binnen 14 dagen 
na de op de declaratie vermelde datum. Ieder recht van reclame van declaraties vervalt door overschrijding van de in dit lid 
genoemde termijn, tenzij opdrachtgever op grond van door hem te stellen en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde 
termijn kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de declaratie. In laatstbedoeld geval gaat de termijn in op de dag 
der kennisneming.  
 
Artikel 9. Aanlevering & Leveringstermijn 
9.1 Is opdrachtgever een uitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of stukken ter 
beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan 
nadat de betaling is ontvangen respectievelijk de informatie en/of stukken geheel ter beschikking zijn gesteld. 
9.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn 
indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. 
9.3 De overeenkomst kan, tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is door opdrachtgever, niet wegens termijnoverschrijding 
worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van 
de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform 
artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 
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9.4 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij nakoming van het in 9.1 genoemde, ongeacht de reden hiervan, is de 
opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten. Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in welke vorm en 
omvang dan ook, kan niet leiden tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer. 
 
Artikel 10. Aansprakelijkheid 
10.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die 
van hem kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige 
informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk.  
10.2 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig 
handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk voor zover de aansprakelijkheid door 
de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt tot het bedrag van de door de verzekering uitgekeerde som. Indien 
de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, met een 
maximum van € 5.000, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of grove nalatigheid.  
10.3 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. 
10.4 Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt uiterlijk 60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes van het 
betreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is verleend. Iedere aansprakelijkheid 
van de opdrachtnemer vervalt indien de opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak de 
opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, en voorts in het geval de opdrachtgever de 
opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere 
werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden, zonder dat de 
opdrachtgever de opdrachtnemer daarbij betrokken heeft. 
10.5 De opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde tekortkomingen te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij hiervan 
op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van de 
opdrachtnemer is uitgesloten.  
10.6 Aansprakelijkheid is in ieder geval en te allen tijde uitgesloten behoudens en voor zover de door de opdrachtnemer 
afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft op een uitkering. 
 
Artikel 11. Intellectuele eigendom  
11.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke hij gebruikt of heeft 
gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. 
11.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, 
systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)-contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en 
ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren. 
 
Artikel 12. Retentierecht  
12.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat opdrachtnemer bevoegd is afgifte van zaken op te 
schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen 
daarover verschuldigde rente en kosten, als mede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan opdrachtnemer in 
het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer 
genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.  
12.2 Onder de zaken genoemd in 12.1 worden in ieder geval begrepen boeken, bescheiden, stukken, administratieve 
gegevens en andere gegevens(dragers) welke tot stand zijn gebracht ten aanzien van het uitvoeren van de opdracht.  
 
Artikel 13. Geschillen & Toepasselijk recht 
13.1 Op alle opdrachten, cq. overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene 
voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.  
13.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze 
voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer 
zijn woonplaats heeft. 


