Algem
mene Voo
orwaarde
en
Algemene
e Voorwaarde
en van toepass
sing op de opd
drachten verle
eend aan Mijncijfersklaar.nl B.V. gevestig
gd te
Gelderma
alsen, hierna te
t noemen opd
drachtnemer.

meen
A. Algem
In deze A
Algemene Voo
orwaarden worrdt verstaan o nder:

Opdrachttgever: de natu
uurlijke persoo
on of rechtspe
ersoon die aan
n opdrachtnem
mer opdracht hheeft gegeven
n tot het
verrichten
n van werkzaa
amheden;
Werkzaam
mheden: alle werkzaamhed
w
den waartoe o pdracht is geg
geven, of die door
d
opdrachtnnemer uit and
deren
hoofde w
worden verrichtt. Het voorgaa
ande geldt in d
de ruimste zin van het woord
d. Het formuleeren van de op
pdracht
gebeurt in
n overleg tusssen opdrachtge
ever en opdra
achtnemer. Op
pdrachten kunnen schriftelijkk dan wel mon
ndeling
worden verstrekt.
Bescheiden: alle door opdrachtgeve
o
r aan opdrach
htnemer ter be
eschikking ges
stelde goedereen, waaronderr stukken
of gegeve
ensdragers, allsmede alle in het kader van
n de uitvoering
g van de opdrracht door opddrachtnemer
vervaardigde goederen
n, waaronder stukken
s
of geg
gevensdragers.

B. Toepa
asselijkheid
1. Deze A
Algemene Voo
orwaarden zijn
n van toepassiing op alle ove
ereenkomsten
n welke door oopdrachtneme
er binnen
het kaderr van de uitvoe
ering van de werkzaamhede
w
en worden aangegaan.
2. Aan de
e algemene vo
oorwaarden va
an opdrachtge
ever komt voor de met opdra
achtnemer aaangegane
eze niet in strijd zijn met de
overeenkkomsten slechtts werking toe
e voor zover de
e onderhavige Algemene
Voorwaarrden. Bij twijfe
el over de vraa
ag of zodanige
e strijdigheid aanwezig
a
is, prevaleren de A
Algemene Voo
orwaarden
van opdra
achtnemer.

ang en duur van
v de overee
enkomst
C. Aanva
1. De ove
ereenkomst ko
omt eerst tot stand
s
en vangtt aan op het moment
m
dat do
oor de opdrachhtgever opdracht is
gegeven en deze opdra
acht door de opdrachtneme
o
er is aanvaard. Dit kan schriftelijk of monddeling geschie
eden.
2. De ove
ereenkomst wo
ordt aangegaa
an voor onbep
paalde tijd tenzij uit de aard of strekking vvan de verleen
nde
opdracht voortvloeit da
at deze voor ee
en bepaalde ttijd is aangega
aan.

D. Gegev
vens opdrach
htgever
1. Opdracchtgever is ge
ehouden alle gegevens
g
en b
bescheiden, welke
w
opdrachttnemer overeeenkomstig zijn
n oordeel
nodig hee
eft voor het co
orrect uitvoeren van de verle
eende opdrach
ht, tijdig in de gewenste vorrm en op de gewenste
wijze ter b
beschikking va
an opdrachtne
emer te stellen
n.
2. Opdracchtnemer heefft het recht de
e uitvoering va
an de opdrachtt op te schorte
en tot het mom
ment dat opdra
achtgever
aan de in het vorige lid genoemde ve
erplichting hee
eft voldaan.
3. Indien en voor zoverr opdrachtgeve
er zulks verzo
oekt worden de
e ter beschikk
king gestelde bbescheiden, behoudens
b
het bepaa
alde onder N, aan deze geretourneerd. D
De onder artike
el O.1 genoem
mde zaken worrden in begins
sel niet
aan opdra
achtgever verstrekt. Alle do
oor opdrachtne
emer gemaaktte kosten en bestede
b
tijd uitt hoofde van dit
d artikel
zijn voor rekening van opdrachtgeve
er.
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E. Uitvoe
ering opdrach
ht
1. Opdracchtnemer bepaalt de wijze waarop
w
de verrleende opdracht wordt uitgevoerd.
Opdrachttnemer zal zo mogelijk rekening houden m
met tijdig verstrekte en vera
antwoorde aannwijzingen van
n
opdrachtg
gever omtrentt de uitvoering van de opdra
acht.
2. Opdracchtnemer heefft het recht be
epaalde werkzzaamheden, zo
onder kennisg
geving aan opddrachtgever, te
t laten
verrichten
n door een door de opdrach
htnemer aan te
e wijzen perso
oon of derde, indien zulks naaar oordeel va
an
opdrachtn
nemer wensellijk is met het oog
o op een vo
oor partijen op
ptimale uitvoerring van de oppdracht.
3. Opdracchtnemer voerrt de opdrachtt uit in overeen
nstemming me
et normaal te achten gedraggsregels.
4. Indien tijdens de opd
dracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve
b
van het beroep, het
et bedrijf of de persoon
van opdra
achtgever welke niet vallen onder de werrkzaamheden zoals overeen
ngekomen, woordt aan de da
aarop
betrekking hebbende aantekeningen
a
n in de adminisstratie van opd
drachtnemer het
h vermoedenn ontleend da
at deze
werkzaam
mheden in inciidentele opdra
acht van opdra
achtgever zijn verricht. Deze
e aantekeninggen dienen be
etrekking te
hebben o
op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.
5. De uitvvoering van de
e opdracht is niet
n - tenzij uitd
drukkelijk and
ders schriftelijk
k wordt vermelld - specifiek gericht
g
op
het ontde
ekken van frau
ude. Indien de werkzaamhed
den aanwijzingen voor fraud
de opleveren, zal opdrachtn
nemer
daarover aan opdrachttgever rapporteren.
6. Opdracchtgever is ge
ehouden om opdrachtnemerr met regelmaat van minstens één maal pper maand alle
e
informatie
e te doen toekkomen die doo
or opdrachtnem
mer dient te worden
w
verwerkt.

mhouding en
n exclusiviteitt
F. Geheim
1. Opdracchtnemer is ve
erplicht tot geh
heimhouding ttegenover derrden, die niet bij
b de uitvoerinng van de opd
dracht zijn
betrokken
n. Deze geheimhouding bettreft alle inform
matie van vertrrouwelijke aarrd die hem dooor opdrachtge
ever ter
beschikking is gesteld en de door ve
erwerking daarrvan verkregen resultaten. Deze
D
geheimhhouding geldt niet voor
zover wetttelijke- of beroepsregelen opdrachtneme
o
er een informa
atieplicht opleg
ggen.
2. Opdracchtnemer is ge
erechtigd de na
n bewerking vverkregen cijfe
ermatige uitko
omsten, mits ddie uitkomsten
n niet te
herleiden zijn tot individ
duele opdrach
htgevers, aan tte wenden voor statistische
e of vergelijkennde doeleinde
en,
waaronde
er begrepen benchmarking
b
met bijvoorbe
eeld branche-o
organisaties.
3. Uitgezo
onderd het be
epaalde in het vorige lid, is o
opdrachtneme
er niet gerechtigd de informaatie die hem door
d
opdrachtg
gever ter bescchikking wordtt gesteld aan tte wenden tot een ander doel dan waarvooor zij werd ve
erkregen.

ectuele eigendom
G. Intelle
1. Opdracchtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producte
en van de geesst welke hij ge
ebruikt of
heeft geb
bruikt in het ka
ader van de uittvoering van d
de overeenkom
mst met opdra
achtgever, vooor zover op die
e
producten
n in juridische zin rechten kunnen bestaa
an of worden gevestigd.
g
2. Het is o
opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computterprogramma
a’s,
systeemo
ontwerpen, we
erkwijzen, adviezen, (model )contracten en
n andere gees
stesproductenn al dan niet met
m
inschakelling van derde
en te verveelvo
oudigen, te op
penbaren of te
e exploiteren.
3. Het is o
opdrachtgever niet toegesta
aan die predikkten aan derde
en ter hand te stellen, anderrs dan ter inwinning van
een deskkundig oordeell omtrent de werkzaamhede
w
en van opdrac
chtnemer.

macht
H. Overm
1. Indien opdrachtneme
er zijn verplich
htingen uit de overeenkoms
st niet, niet tijdig of niet behooorlijk kan nak
komen ten
gevolge vvan een hem niet
n toerekenb
bare oorzaak, waaronder be
egrepen maar daartoe niet bbeperkt stagna
atie in de
geregelde
e gang van za
aken binnen zijn ondernemin
ng, worden die
e verplichtinge
en opgeschortt tot op het mo
oment dat
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opdrachtn
nemer alsnog in staat is dez
ze op de overe
eengekomen wijze na te ko
omen.
2. Opdracchtgever heeftt het recht, in geval de situa
atie als bedoellt in het eerste
e lid zich voorddoet, de overe
eenkomst
geheel off gedeeltelijk en
e met onmidd
dellijke ingang
g schriftelijk op
p te zeggen.

arium
I. Honora
1. Opdracchtnemer heefft vóór de aan
nvang van de w
werkzaamhed
den en tussenttijds het recht de uitvoering van de
werkzaam
mheden op te schorten tot op
o het momen t dat opdrachttgever de facturen met betre
rekking tot de maandfee
heeft vold
daan.
2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afha
ankelijk van de
e uitkomst van de verleendee opdracht en wordt
berekend
d met inachtne
eming van de gebruikelijke
g
ttarieven van opdrachtneme
o
r (vaste fee peer maand) en is
verschuld
digd steeds pe
er de eerste nieuwe dag van
n iedere maan
nd.
3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vvermeerderd met
m verschotte
en en declaratiies van ingesc
chakelde
derden, w
wordt inclusieff de eventueel verschuldigde
e omzetbelastting, per maan
nd aan opdracchtgever in rek
kening
gebracht..
4. Opdracchtnemer is ge
erechtigd de prijzen
p
aan te passen waaro
onder ook begrepen prijsinddexatie.

ng
J. Betalin
1. Betalin
ng van het facttuurbedrag do
oor opdrachtge
ever dient te geschieden
g
middels automaatische incasso
o per de
vervaldatum van de facctuur, zonder enig
e
recht op korting of schuldvergelijking
g.
2. Indien de automatiscche incasso do
oor of namenss opdrachtgev
ver wordt gestorneerd en deerhalve er spra
ake is van
niet tijdige
e betaling, is opdrachtgever
o
r van rechtswe
ege in verzuim
m en heeft opd
drachtnemer, zzonder nadere
e
sommatie
e of ingebreke
estelling, het re
echt vanaf de vervaldag opd
drachtgever de wettelijke reente in rekenin
ng te
brengen ttot op de datum van algehe
ele voldoening , een en ande
er onverminderd de verdere rechten
welke opd
drachtnemer heeft.
h
3. Alle ko
osten, ontstaan
n ten gevolge van gerechtellijke of buiteng
gerechtelijke incassering vaan de vordering, zijn
voor reke
ening van opdrrachtgever. De
e buitengerec htelijke kosten
n zijn vastgestteld op ten minnste 15% van het te
vorderen bedrag.
4. In geva
al van een gezzamenlijk gege
even opdrach t zijn opdrachtgevers, voorz
zover de werkkzaamheden te
en
behoeve van de gezam
menlijke opdra
achtgevers zijn
n verricht, hoofdelijk aanspra
akelijk voor dee betaling van het
factuurbe
edrag.

me
K. Reclam
1. Een reclame met be
etrekking tot de
e verrichte we
erkzaamheden
n en/of het facttuurbedrag dieent schriftelijk binnen 30
dagen na
a de verzendda
atum van de stukken
s
of info
ormatie waarover opdrachtg
gever reclameeert, aan opdra
achtnemer
te worden
n kenbaar gem
maakt.
2. Een reclame als in het
h eerste lid bedoelt,
b
schortt de betalingsv
verplichting va
an opdrachtgeever niet op.
3. Indien de reclame niiet tijdig wordt ingesteld verv
rvallen alle rec
chten van opdrrachtgever in vverband met de
d
reclame.

L. Aansp
prakelijkheid
1. Voor alle directe sch
hade van opdrachtgever, op
p enigerlei wijz
ze verband houdend met, daan wel veroorz
zaakt door
niet-, niett tijdige of niet behoorlijke uitvoering van d
de opdracht, is de aansprak
kelijkheid van opdrachtnemer beperkt
tot het be
edrag waarvoo
or opdrachtnem
mer zich met b
betrekking tot de niet-, niet tijdige of niet bbehoorlijke na
akoming
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daarvan h
heeft verzekerrd.
2. Voor alle indirecte scchade, waaron
nder mede be
egrepen stagnatie in de gere
egelde gang vvan zaken in de
ondernem
ming van opdrachtgever, op
p enigerlei wijzze verband houdend met, da
an wel veroorzzaakt door een fout in
de uitvoering van de werkzaamhede
en door opdracchtnemer, is deze
d
nimmer aansprakelijk.
a
3. Opdracchtnemer heefft te allen tijde
e het recht, ind
dien en voor zover
z
mogelijk, de schade vaan opdrachtge
ever
ongedaan
n te maken.
4. Opdracchtnemer is niiet aansprakellijk voor besch
hadiging of ten
niet gaan van bescheiden tijjdens vervoerr of tijdens
verzendin
ng per post, on
ngeacht of hett vervoer of de
e verzending geschiedt
g
doo
or of namens oopdrachtgeverr,
opdrachtn
nemer of derd
den. Opdrachtn
nemer is niet a
aansprakelijk voor beschadiging of teniett gaan van bes
standen
en gegevvens tijdens ele
ektronisch transport, ongea
acht of dit elek
ktronisch transport geschieddt door of namens
opdrachtg
gever, opdrachtnemer of de
erden.
5. Opdracchtgever vrijwaart opdrachtn
nemer tegen a
alle aansprake
en van derden
n welke direct of indirect, middellijk of
onmiddellijk met de uitvvoering van de
e overeenkom
mst samenhangen.
6. Opdracchtnemer is niiet aansprakellijk voor schad
de, welke is ve
eroorzaakt doo
ordat opdrachhtgever hem onjuiste,
niet tijdige
e of onvolledig
ge informatie heeft
h
verstrekt
kt.
7. Opdracchtgever vrijwaart opdrachtn
nemer voor vo
orderingen van
n derden wegens schade diie veroorzaakt is
doordat o
opdrachtgeverr aan opdrachttnemer onjuistte, niet tijdige of onvolledige
e informatie heeeft verstrekt.

gging
M. Opzeg
1. Opdracchtgever en op
pdrachtnemerr kunnen te alllen tijde de ov
vereenkomst opzeggen.
o
Indiien de overee
enkomst
eindigt vo
oordat de opdrracht is voltoo
oid, is het bepa
aalde onder L, tweede lid va
an toepassing .
2. Opzegging dient sch
hriftelijk aan de
e wederpartij tte worden medegedeeld.
3. Nadat opdrachtgeve
er de opzeggin
ng heeft ontva ngen is opdra
achtgever niet meer gehoud en de werkzaamheden
voort te zzetten.
4. Indien en voorzover opdrachtnemer de overeen
nkomst door opzegging beëindigt is hij geehouden opdra
achtgever
gemotiveerd mede te delen
d
welke re
edenen ten gro
ondslag liggen
n aan de opzegging en al daatgene te doen wat de
omstandigheden in hett belang van de
d wederpartij eisen.

N. Opsch
hortingsrechtt
n al zijn verplichtingen op te
1.Opdracchtnemer is be
evoegd om de nakoming van
e schorten, waaaronder begrrepen de
afgifte van bescheiden of andere zak
ken aan opdra
achtgever of derden,
d
tot op het moment ddat alle opeisb
bare
vordering
gen op opdrachtgever volled
dig zijn voldaa
an.
2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepasssing met betrrekking tot zak
ken of bescheiiden van opdrrachtgever
die nog geen bewerking door opdrac
chtnemer hebb
ben ondergaa
an.

O. Archie
ef en machtig
ging
1. De (dig
gitale) dossiers met aanteke
eningen, comp
puteruitdraaien
n, berekeningen en alle oveerige schriftelijjke
stukken e
en digitale besstanden van de
e werkzaamhe
eden van opdrachtnemer in
n het kader vann de opdrachtt, zijn en
blijven eig
gendom van opdrachtneme
o
er.
2. De doo
or Mijncijferskllaar.nl opgesla
agen digitale i nformatie onts
slaat opdrachttgever niet vann zijn zelfstandige
wettelijke
e bewaarplicht tot bewaren van
v de origine
ele documente
en.
3. Opdracchtgever mach
htigt opdrachtnemer gedure
ende de duur van
v de opdrac
cht onvoorwaaardelijk, met het recht
van substtitutie, om nam
mens hem alle
e fiscale aangiiften (waarond
der doch niet beperkt
b
tot de opgave van het
h loon
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voor de h
heffing van werknemers- en sociale verze
ekeringen, de opgaven
o
voor de omzetbelaasting, de opgaven voor
de inkomstenbelasting en de opgave
en voor de ven
nnootschapsb
belasting) te on
ndertekenen ((al dan niet ele
ektronisch)
en in te dienen (al dan niet elektronis
sch).
4. Opdracchtgever mach
htigt opdrachtnemer gedure
ende de duur van
v de opdrac
cht onvoorwaaardelijk, met het recht
van substtitutie, tot het opvragen van alle informatiie (al dan niet elektronisch) inzake de ondder punt 2 bed
doelde
aangiften, alsmede de daaruit voortv
vloeiende aansslagen en afdrachten.
5. Opdracchtgever mach
htigt opdrachtnemer gedure
ende de duur van
v de opdrac
cht onvoorwaaardelijk, met het recht
van substtitutie, om nam
mens hem bez
zwaar- en bero
oepsprocedurres te voeren tegen
t
de ondeer punt 3 bedo
oelde
aanslagen en afdrachte
en.

onische midd
delen
P. Elektro
1. Opdracchtnemer is niiet aansprakellijk voor schad
de die opdrach
htgever lijdt ten gevolge vann gebruik van
elektronissche middelen
n van commun
nicatie, waaron
nder – maar niet
n beperkt tott – schade tenn gevolge van nietaflevering
g of vertraging
g bij de afleverring van elektrronische comm
municatie, ond
derschepping of manipulatie
e van
elektronissche communicatie door derden of door p
programmatuu
ur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst
o
of verwerrking van elekttronische com
mmunicatie, ovverbrenging va
an virussen en
n niet of niet gooed functioneren van
het teleco
ommunicatienetwerk of andere voor elekttronische com
mmunicatie ben
nodigde middeelen.
2. De data-uittreksels uit
u de compute
ersystemen va
an opdrachtne
emer leveren dwingend
d
bew
wijs op van (de
e inhoud
van) de d
door opdrachtn
nemer verstuu
urde elektronissche communicatie tot het moment
m
dat teegenbewijs is geleverd
g
door de o
opdrachtgeverr.
3. Opdracchtnemer is ge
ehouden een inspanningsve
erplichting te leveren
l
om de
e bereikbaarheeid van haar software
s
en
systemen
n te bewerkste
elligen, er is in deze geen sp
prake van een
n resultaatverp
plichting. Aanssprakelijkheid inzake
niet bereikbaarheid valt onder punt L.
L

Q. Toepa
asselijk rechtt en forumkeu
uze
1. Op alle
e overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze Algemeene Voorwaard
den van
toepassin
ng zijn, is Nederlands recht van toepassin
ng.
nkomsten tuss
2. Alle ge
eschillen die ve
erband houde
en met overeen
sen opdrachtg
gever en opdraachtnemer, wa
aarop
deze voorwaarden van
n toepassing zijn en welke n
niet tot de com
mpetentie van de
d kantonrechhter behoren, worden
w
beslecht d
door de bevoe
egde rechter in het arrondisssement waariin opdrachtnemer zijn vestiggingsplaats he
eeft, tenzij
het gesch
hillen betreft die geen betrek
kking hebben op het bedrijf of beroep van
n opdrachtgevver.

R. Kennisname
waarden worde
en bij iedere o
opdrachtverstrrekking verstre
ekt.
1. De Algemene Voorw
e opdrachtgevver wordt op ve
erzoek een exxemplaar van deze voorwaa
arden toegezoonden.
2. Aan de

Deze Algemene Voorw
waarden gelde
en met ingang van 1 oktoberr 2011.

Aldus vasstgesteld bij be
estuursbesluitt d.d. 1 oktobe
er 2011

De Directtie,
H.B. van Doorn
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