ALGEMENE VOORWAARDEN HELEN KELDER

Artikel 1 Definitie
1. In deze algemene voorwaarden worden de
hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijke anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: de opdrachtnemer van deze
algemene voorwaarden: Helen Kelder;
Opdrachtgever:
de
natuurlijke
persoon
of
rechtspersoon, die de hulp inroept van de
opdrachtnemer;
Opdracht: 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.
Overeenkomst:
de
overeenkomst
tot
dienstverlening.
Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding,
offerte en overeenkomst tussen de opdrachtnemer
van
de
algemene
voorwaarden
en
haar
opdrachtgever waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
2. De werkzaamheden van opdrachtnemer betreffen
(onder meer) het voeren van een boekhouding c.q.
administratie ten behoeve van de opdrachtgever,
het inrichten en bijhouden van een administratie ten
behoeve van de opdrachtgever, het ondersteunen
van
een opdrachtgever bij administratieve
werkzaamheden.
Artikel 3 Offertes
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn
vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen,
tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is
slechts aan de offertes gebonden indien de
aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk
binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders
aangegeven.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief
BTW en andere heffingen van overheidswege,
alsmede eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, waaronder
verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.
3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte
punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden.
De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig
deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
opdrachtnemer anders aangeeft.
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste
inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op
grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap.
2. 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.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle
gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer
het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende
extra kosten volgens de alsdan gebruikelijk tarieven
aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De
uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat
de opdrachtgever de gegevens aan opdrachtnemer
ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor schade, van welk aard ook,
doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de
opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens.
4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst
blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden
te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en
in
onderling
overleg
de
overeenkomst
dienovereenkomstig aan.
Artikel 5 Looptijd van de overeenkomst
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor
onbepaalde
tijd,
tenzij
uitdrukkelijk
bij
overeenkomst wordt bepaald.
2. De opdrachtgever kan de overeenkomst per direct
schriftelijk opzeggen.
Artikel 6 Ontbinding en tussentijdse
opzegging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welk van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien
aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst
in
redelijkheid
niet
van
opdrachtgever kan worden gevergd.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de
vorderingen
van
opdrachtnemer
op
de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien
opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en
overeenkomst.
3. Indien opdrachtnemer tot ontbinding overgaat, is
zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van
schade en kosten door enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever
toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de
kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze
niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is
opdrachtnemer
gerechtigd
de
overeenkomst
terstond en met directe ingang te ontbinden zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enig
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de
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opdrachtgever uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt
opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer
in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor
overdracht van nog te verrichten werkzaamheden
aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de
Opdrachtgever
toerekenbaar
is.
Indien
de
overdracht
van
de
werkzaamheden
voor
opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt,
dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening
gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze
kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te
voldoen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
Artikel 7 Tarieven
1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn
overeengekomen, bedraagt het honorarium van
opdrachtnemer een vast uurtarief, exclusief BTW en
overige kosten, op grond van de werkelijk bestede
uren. Het tarief wordt berekend volgens de
gebruikelijke uurtarieven van
dienstverlener,
geldend
voor
de
periode
waarin
hij
de
werkzaamheden verricht.
2. De prijzen van diensten zijn gebaseerd op de op
dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen
hiervan, die door de dienstverlener niet konden
worden voorzien ten tijde van het doen van de
aanbieding c.q. het tot stand komen van de
overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot
prijsverhoging.
3.
De bij het aangaan van de overeenkomst
overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd
op het op dat moment gehanteerde prijspeil.
Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever
te berekenen vergoeding jaarlijks per 1 januari aan
te passen.
4. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden
zo
spoedig
mogelijk
medegedeeld
aan
opdrachtgever.
Artikel 8 Betaling
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14
dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer
aan te geven wijze in de valuta waarin is
gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door
opdrachtnemer aangegeven. Bezwaren tegen de
hoogte
van
de
declaraties
schorten
de
betalingsverplichting niet op.
2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft van de
betaling binnen de termijn van 14 dagen dan wordt
er
een
ingebrekestelling
gestuurd
naar
opdrachtgever om alsnog te betalen. Blijft betaling
nog steeds uit, dan is de opdrachtgever in verzuim.
De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd
van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger
is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente
over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het
moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag
dat in het desbetreffende geval onder de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering
opdrachtnemer wordt uitgekeerd, inclusief het door

opdrachtnemer te dragen eigen risico. Op verzoek
wordt aan belanghebbenden nadere informatie over
de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
2. In het geval de in artikel 9.1 bedoelde
beroepsaansprakelijkheidsverzekering
van
opdrachtnemer in een specifiek geval geen dekking
verleent, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer
beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de
opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag
ligt, aan de opdrachtgever in rekening gebrachte
honorarium.
Indien
opdrachtnemer
geen
honorarium
voor
haar
dienstverlening
aan
opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de
aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de
door de verzekeraar aan opdrachtgever in rekening
gebrachte premie.
3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor
schade welke door de opdrachtgever wordt geleden
als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door
de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor
welke schade dan ook die voortvloeit uit de
omstandigheid dat door opdrachtgever aan
opdrachtnemer
verzonden
(email)berichten
opdrachtnemer niet hebben bereikt.
Artikel 10 Overmacht
Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen
van
enige
verplichting
indien
dit
voor
opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk is ten
gevolge van buiten toedoen van opdrachtnemer
ontstane veranderingen in de bij het aangaan der
verplichtingen bestaande omstandigheden.
Artikel 11 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding
van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron
hebben
verkregen.
Informatie
geldt
als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van
de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of
een
rechterlijke
uitspraak,
opdrachtnemer
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de
wet of de bevoegde rechter aangewezen derden
mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter
zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel
door de bevoegde rechter erkend of toegestaan
recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet
gehouden
tot
schadevergoeding
of
schadeloosstelling en is de wederpartij niet
gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op
grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 12 Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer
partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
Artikel 13 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van
opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend
anders voorschrijft. Niettemin heeft opdrachtnemer
het recht het geschil voor te leggen aan de volgens
de wet bevoegde rechter.

©Versie 2019-1

ALGEMENE VOORWAARDEN HELEN KELDER

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter
doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.
Artikel 14 Vindplaats en wijziging
voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel te Enschede.
2. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde
versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de
totstandkoming van de rechtsbetrekking met
opdrachtnemer.
3. De Nederlandse tekst van de algemene
voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
daarvan.
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