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Algemene voorwaarden Van der Wagen Sinia Administratie en Advies 
 
 

 
Artikel 1. Inleidende bepaling 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die, al dan 
niet via een gemachtigde, aan opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven 
tot het verrichten van werkzaamheden.  
Opdrachtnemer: Van der Wagen Sinia Administratie en Advies, 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65285441. 
Overeenkomst: De overeenkomst tussen opdrachtnemer en 
opdrachtgever waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.  
Honorarium: De vergoeding, exclusief BTW, die opdrachtgever aan 
opdrachtnemer verschuldigd is ter zake de uitvoering van de opdracht. 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid 
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte 

en iedere overeenkomst tussen de opdrachtnemer en 
opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle 
stadia die aan het sluiten van een overeenkomst voorafgaan. 

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden 
zijn alleen geldig als ze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn 
overeengekomen. 

2.3 Opdrachtnemer is niet gebonden aan de algemene voorwaarden die 
door opdrachtgever van toepassing zijn verklaard, tenzij 
opdrachtnemer die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft 
aanvaard. In het geval de opdrachtgever zijn algemene voorwaarden 
in het algemeen van toepassing heeft verklaard op zijn 
overeenkomsten prevaleren de algemene voorwaarden van 
opdrachtnemer, tenzij ingevolge een schriftelijk vastgelegde 
afspraak daarvan wordt afgeweken. 

2.4 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig 
zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze 
algemene voorwaarden volledig van toepassing. In plaats van de 
nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van 
toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke 
bepalingen zoveel mogelijk benaderen.  

 
Artikel 3. Totstandkoming van de opdracht 
3.1 Een overeenkomst komt pas tot stand nadat deze door de 

opdrachtnemer is aanvaard. 
3.2 Iedere opdracht wordt geacht te zijn aanvaard door Van der Wagen 

Sinia Administratie en Advies. Dat wil zeggen dat opdrachtgever 
ermee instemt dat de opdracht wordt uitgevoerd dan wel onder de 
verantwoordelijkheid van Van der Wagen Sinia Administratie en 
Advies wordt uitgevoerd door anderen werkzaam voor het kantoor 
of door derden in opdracht van het kantoor De toepasselijkheid van 
het artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten. 

3.3 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt 
uitgevoerd. 
 

Artikel 4. De opdracht 
4.1 Na de totstandkoming van de overeenkomst zal de opdrachtnemer 

overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst tot uitvoering 
overgaan. 

4.2 Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste kunnen en met 
inachtneming van de geldende en toepasselijke wet- en 
regelgeving. 

4.3 Opdrachtgever verstrekt tijdig alle vereiste gegevens en informatie 
die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst aan 
de opdrachtnemer. 

 
Artikel 5. Kosten 
5.1 De uitgevoerde werkzaamheden worden door opdrachtnemer op 

basis van de bestede tijd en de gemaakte kosten aan opdrachtgever 

in rekening gebracht, conform de bij opdrachtnemer gebruikelijke 
tarieven te vermeerderen met BTW. 

5.2 Naast het door opdrachtnemer in rekening gebrachte honorarium 
worden de gemaakte onkosten en de declaraties van door 
opdrachtnemer ingeschakelde derden aan de opdrachtgever in rekening 
gebracht.  

5.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst maar voordat de 
opdracht is afgerond, er sprake is van een prijswijziging, is 
opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief 
dienovereenkomstig aan te passen. 

5.4 Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan 
opdrachtgever, welke verrekend zal worden met de eindafrekening. 

5.5 Betaling van het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van 
het resultaat van de werkzaamheden, tenzij dit schriftelijk anders is 
overeengekomen. 

 
Artikel 6. Betaling 
6.1 Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de factuur binnen 14 dagen 

na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij 
op de factuur een afwijkende betalingstermijn is gesteld. 

6.2 Indien binnen de vermelde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden, 
is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke 
(handels)rente verschuldigd. 

6.3 Indien opdrachtgever de juistheid van één of meerdere facturen 
gedeeltelijk betwist, ontslaat dat opdrachtgever niet van zijn 
verplichting om het onbetwiste gedeelte van die facturen binnen de 
betalingstermijn te voldoen. Een ondeugdelijke betwisting kan nimmer 
een geldige reden zijn voor een gehele of gedeeltelijke weigering van 
opdrachtgever om de facturen van opdrachtnemer te voldoen. 

6.4 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening 
van in de eerste plaats alle verschuldigde renten en kosten en in de 
tweede plaats opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien 
opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een 
latere factuur.  

6.5 Wanneer opdrachtnemer incassomaatregelen treft of laat treffen tegen 
een opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten daarvan ten laste 
van de opdrachtgever, een en ander conform de daarvoor geldende 
(wettelijke) regelingen. 

 
Artikel 7. Termijnen 
7.1 Termijnen waarbinnen de overeengekomen werkzaamheden moeten 

zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit 
schriftelijke tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is 
overeengekomen. 

7.2 Als er tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een termijn is 
overeengekomen waarbinnen de opdracht moet zijn afgerond, maar 
opdrachtgever verzuimt om een overeengekomen vooruitbetaling te 
voldoen of opdrachtgever verzuimt de noodzakelijke gegevens en 
informatie tijdig, volledig en in de gewenste vorm aan opdrachtnemer 
ter beschikking te stellen, dan treden opdrachtgever en opdrachtnemer 
in overleg over een nieuwe termijn waarbinnen de opdracht dient te 
worden uitgevoerd.  

 
Artikel 8. Opzegging 
8.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de 

overeenkomst onmiddellijk opzeggen door middel van een schriftelijke 
kennisgeving aan de andere partij. Als de overeenkomst eindigt voordat 
de opdracht is afgerond, is de opdrachtgever het honorarium 
verschuldigd overeenkomstig de door opdrachtnemer opgegeven uren 
voor de werkzaamheden die ten behoeve van de opdrachtgever zijn 
verricht. 
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8.2 Indien opdrachtgever tot onmiddellijke opzegging overgaat heeft 
opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane 
bezettingsverlies, additionele kosten en eventuele kosten die 
voortvloeien uit de annulering van inschakelde derden. 

8.3 Als opdrachtnemer tot onmiddellijke opzegging overgaat heeft 
opdrachtgever recht op medewerking bij overdracht van de 
werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste 
roekeloosheid aan de zijde van opdrachtgever waardoor 
opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet om tot opzegging over te 
gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als bedoeld in dit 
lid, is dat opdrachtgever alle openstaande facturen heeft voldaan.  

 
Artikel 9. Ontbinding 
9.1 Elk der partijen kan de overeenkomst ontbinden indien de 

wederpartij - nadat een in een schriftelijke ingebrekestelling    
gestelde redelijke termijn is verstreken - tekortschiet in de nakoming 
van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst. 

9.2  Elk der partijen is tevens gerechtigd de overeenkomst met 
onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of 
surseance van betaling van de wederpartij, of in het geval op de 
wederpartij de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt 
toegepast. 

 
Artikel 10. Overmacht 
10.1 Als partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of 

niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de 
zin van artikel 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. 

10.2 Als de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben 
partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met 
onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. Overigens zonder dat 
er recht op enige schadevergoeding bestaat.  

10.3 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al 
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts 
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het 
reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. 
Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een 
afzonderlijk contract betreft. 

 
Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring 
11.1 Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk 

voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare 
tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. De 
aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot 
maximaal het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van 
opdrachtnemer wordt uitgekeerd. Opdrachtnemer zal op verzoek 
van opdrachtgever informatie verstrekken over de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

11.2 Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van 
opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, 
is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag 
van het voor de uitvoering van de overeenkomst in rekening 
gebrachte honorarium.  

11.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade, 
waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en 
gederfde winst. Voor schade die het gevolg is van een gebeurtenis 
die (direct of indirect) verband houdt met overmacht is 
opdrachtnemer nooit aansprakelijk. 

11.4 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van 
de onjuistheid van de door of namens opdrachtgever verstrekte 
gegevens of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd. 
Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden en 
onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden 
van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens 
en communicatiestoornissen waar dan ook door veroorzaakt.  
 
 

11.5 De in de voorgaande leden omschreven aansprakelijkheidsbeperking 
geldt niet in geval er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van 
opdrachtnemer. 

11.6 Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te 
nemen. Opdrachtnemer heeft het recht om de schade ongedaan te 
maken of te beperken. 

11.7 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden 
wegens schade die is veroorzaakt doordat opdrachtgever aan 
opdrachtgever geen, onjuist of niet tijdig informatie heeft verstrekt. 

11.8 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden 
die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, 
welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van 
opdrachtgever.  

 
Artikel 12. Vervaltermijn 
12.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, 

vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van 
opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband 
met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder 
geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd 
of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaand van deze rechten en 
bevoegdheden. 

 
Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten 
13.1  Alle rechten van intellectuele of industriële eigendommen op aan 

opdrachtgever geleverde diensten blijven uitsluitend bij 
opdrachtnemer. 

13.2 Het is opdrachtgever niet toestaan zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer opgestelde stukken te 
verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren, in welke vorm 
of op welke wijze dan ook. 

13.3  Het is opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid 
genoemde stukken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
opdrachtnemer aan derden ter beschikking te stellen. Dit geldt niet in 
het geval opdrachtgever een deskundig oordeel wil verkrijgen over de 
uitvoering van de werkzaamheden van opdrachtnemer. Opdrachtgever 
zal in dat geval wel al zijn verplichtingen op grond van dit artikel aan de 
door hem ingeschakelde derden opleggen. 

 
Artikel 14. Geheimhouding 
14.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke 

informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit 
andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk 
indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van 
de informatie.  

 
Artikel 15. Privacy 
15.1 Alle gegevens en informatie die de opdrachtgever aan opdrachtnemer 

verstrekt, zal opdrachtnemer vertrouwelijk en zorgvuldig bewaren. 
15.2 Opdrachtnemer mag de door opdrachtgever verstrekte gegevens 

uitsluitend gebruiken en bewaren ten behoeve van de uitvoering van 
de tussen partijen gesloten overeenkomst. 

 
Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen 
16.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en    opdrachtnemer is 

Nederlands recht van toepassing. 
16.2 Alle geschillen die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten 

ontstaan zullen, met uitsluiting van iedere andere rechter, worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-
Nederland, locatie Leeuwarden. 

 
 

 
 


