
 

 

Verwerkersovereenkomst  

Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van 

persoonsgegevens die Langeveld Administratie & Advies, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 60126388, (hierna genoemd Verwerker) uitvoert ten behoeve 

van een wederpartij aan wie zij haar diensten levert (hierna genoemd 

Verwerkingsverantwoordelijke). Waar in deze Verwerkersovereenkomst gerefereerd wordt 

aan bepalingen uit de Wbp, zullen per 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming worden bedoeld.  

Artikel 1. Begrippen  

In deze Verwerkersovereenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter 

gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 

van de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten 

van Diensten 2016 (ARVODI-2016). In afwijking daarvan of in aanvulling daarop wordt onder 

de volgende begrippen in deze Verwerkersovereenkomst verstaan:  

1.1  Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon die inwoner is van de EU, die Verwerkingsverantwoordelijke in 

het kader van de Overeenkomst ten behoeve van Verwerker verwerkt.  

1.2   Betrokkene : degene op wie een Persoonsgegevens betrekking heeft.   

1.3   Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: een inbreuk die per ongeluk of op 

onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de 

ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, 

opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.   

1.4   Verordening: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad 

van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 

met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming).   

1.5  Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van de Verwerker.   

1.6   Overeenkomst: de overeenkomst of overeenkomsten tussen Verwerker en 

Verwerkingsverantwoordelijke inclusief de daarbij geldende Algemene Voorwaarden 

van Verwerker.   

1.7 Verwerkersovereenkomst: deze overeenkomst inclusief overwegingen en 

bijbehorende bijlagen. 



 

 

1.8   Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen in het kader van de 

Overeenkomst met betrekking tot Persoonsgegevens, of een geheel van 

Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het 

verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, 

opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, 

verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, 

afschermen, wissen of vernietigen.   

Artikel 2. Voorwerp van deze Verwerkersovereenkomst  

2.1  Deze Verwerkersovereenkomst regelt de Verwerking van Persoonsgegevens door 

Verwerker in het kader van de Overeenkomst.  

2.2   Verwerker garandeert de toepassing van passende technische en organisatorische 

maatregelen, opdat de Verwerking aan de vereisten van de Verordening voldoet en 

de bescherming van de rechten van de Betrokkene zijn gewaarborgd.   

2.3   Verwerker garandeert te voldoen aan de vereisten van de toepasselijke wet- en 

regelgeving betreffende Verwerking van Persoonsgegevens.   

2.4   De betreffende gegevens die verwerkt worden door Verwerker op verzoek van 

Verwerkingsverantwoordelijke zijn op te maken uit de Overeenkomst dan wel de 

offerte dan wel Algemene Voorwaarden dan wel de handleiding(en) behorend bij de 

afgenomen dienst(en).   

Artikel 3. Doeleinden van verwerking  

3.1  Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst 

in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens te verwerken. 

Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het geautomatiseerd 

afhandelen van de verwerking van uw financiële administratie en doeleinden die 

daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden 

bepaald.  

3.2  Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals 

door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal 

Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet 

reeds duidelijk zijn uit deze Verwerkersovereenkomst en/of de stukken zoals in 

artikel 2.4 zijn genoemd.  

3.3   De Persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als 

bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen 

van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in de bijlage.   



 

 

3.4   De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken Persoonsgegevens 

blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende 

betrokkenen.   

Artikel 4. Verplichtingen en verwerkingsbevoegdheid Verwerker  

4.1  De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst 

voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het 

gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de 

ruimste zin van het woord.  

4.2  Indien een instructie van Verwerkingsverantwoordelijke naar het oordeel van 

Verwerker in strijd is met een wettelijk voorschrift inzake gegevensbescherming, 

stelt hij Verwerkingsverantwoordelijke daarvan voorafgaand aan de Verwerking in 

kennis, tenzij een wettelijk voorschrift deze kennisgeving verbiedt.   

4.3   Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan 

Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van 

gegevensbescherming-effectbeoordelingen (DPIA’s) waarbij eventuele kosten en 

uren zullen worden doorberekend aan de Verwerkingsverantwoordelijke tegen het 

thans geldende uurtarief.   

4.4   Indien Verwerker op grond van een wettelijk voorschrift Persoonsgegevens dient te 

verstrekken, informeert hij Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk, en zo 

mogelijk voorafgaand aan de verstrekking.   

4.5   Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel van en de middelen voor de 

Verwerking van Persoonsgegevens.   

4.6   Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en op basis van de 

gesloten overeenkomst(en) met Verwerkingsverantwoordelijke behoudens 

afwijkende wettelijke voorschriften die op Verwerker van toepassing zijn.   

4.7   Verwerker mag de Persoonsgegevens alleen verwerken in alle landen binnen de 

Europese Unie.   

4.8   Verwerkingsverantwoordelijke moet zelf zorgdragen voor de privacyrechten van 

Betrokken omtrent de gebruikte Persoonsgegevens, zorgt ervoor dat hij een goede 

privacyverklaring heeft opgesteld en deze communiceert en verder aan alle 

Wettelijke verplichtingen voldoet.   

 

 

 



 

 

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid  

5.1  Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens 

onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de gesloten 

Overeenkomst(en) met de Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke 

(eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke.  

5.2   Voor de overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval 

begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de 

Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door 

Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door 

derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet 

verantwoordelijk.   

5.3   Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht 

tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze 

Verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig 

recht van derden.   

Artikel 6. Sub verwerker  

Wanneer Verwerkingsverantwoordelijke een andere verwerker inschakelt om ten behoeve 

van Verwerker verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan deze andere verwerker bij 

een overeenkomst dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die 

welke in deze Verwerkersovereenkomst zijn opgenomen. Verwerkingsverantwoordelijke 

hoeft hiervoor niet aparte toestemming te vragen of Verwerkingsverantwoordelijke hierover 

in te lichten. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze 

Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf 

aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.  

Artikel 7. Beveiliging  

7.1  Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen 

te nemen met betrekking tot het veilig verwerken van de Persoonsgegevens alsmede 

tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde 

kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de Persoonsgegevens).  

7.2   Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden 

doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de 

Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te 

laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid 

van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden 

kosten, niet onredelijk is.   



 

 

7.3   Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter 

beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste 

beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is 

verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.   

Artikel 8. Meldplicht  

8.1  Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van 

een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op 

nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van 

persoonsgegevens aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om 

Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te 

voldoen, stelt Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke binnen een redelijke 

termijn na het kennis nemen door Verwerker van de inbreuk op de hoogte.  

8.2   Een melding moet alleen bij gebeurtenissen met grote impact worden gedaan, en 

alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk heeft voorgedaan.   

8.3   De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is 

geweest. Daarnaast behelstde meldplicht:  

 - de aard van de inbreuk in verband met Persoonsgegevens, waar mogelijk 

onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en Persoonsgegevens 

in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en 

persoonsgegevensregisters in kwestie;   

 - de naam en de contactgegevens van de functionaris voor 

gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan 

worden verkregen;   

 - de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met 

persoonsgegevens;   

 - de maatregelen die de Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de 

inbreuk in verband met Persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in 

voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van  de eventuele 

nadelige gevolgen daarvan.   

8.4   Partijen dragen elk de door hen zelf in verband met de melding aan de bevoegde 

toezichthoudende autoriteit en Betrokkene te maken kosten.   

 

 



 

 

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen  

9.1  In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke 

rechten richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek van de betrokkene zelf 

afhandelen, en de Verwerkingsverantwoordelijke van de afhandeling op de hoogte 

stellen.  

9.2  Verwerker zal de kosten voor de afhandeling van alle verzoeken doorbelasten aan 

Verwerkingsverantwoordelijke tegen het thans geldende uurtarief.  

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid  

10.1  Op alle Persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke 

ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust 

een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor 

een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer 

deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar 

is.  

10.2  Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover 

Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de 

informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan 

derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de 

uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke 

verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.  

10.3  Verwerkingsverantwoordelijke toont op verzoek van Verwerker aan dat zijn 

personeel zich ertoe heeft verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen dan wel 

een geheimhoudingsplicht hebben.  

Artikel 11. Audit  

11.1  Verwerkingsverantwoordelijke heeft bij een concreet vermoeden van misbruik van 

Persoonsgegevens het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke 

derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van de 

algemene regels rond verwerking van Persoonsgegevens.  

11.2  Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante 

informatie inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs binnen een 

redelijke termijn ter beschikking stellen.  

11.3  Eventuele aanbevelingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door 

Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en in overleg al dan niet worden 

doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.  



 

 

11.4  De kosten van de Audit worden gedragen door Verwerkingsverantwoordelijke. 

Onder deze kosten vallen ook alle kosten voor het inzetten van personeel van 

Verwerker om aan deze audit mee te werken tegen het thans geldende uurtarief.  

Artikel 12. Aansprakelijkheid  

De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare 

tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige 

daad of anderszins, is uitgesloten. Voor zover voornoemde aansprakelijkheid niet kan 

worden uitgesloten gelden de door Verwerker gehanteerde en door 

Verwerkingsverantwoordelijke geaccepteerde Algemene Voorwaarden, zie bijlage 2.  

 

Artikel 13. Duur en beëindiging  

13.1  Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door het digitaal of schriftelijk 

akkoord gaan met offertes door Verwerkingsverantwoordelijke ofwel bij het starten 

van het leveren van diensten aan haar.  

13.2  Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de 

Overeenkomst tussen Partijen. Bij gebreke van een duidelijke einddatum in ieder 

geval voor de duur van het gebruik van de dienstverlening van Verwerker.  

13.3  Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is 

beëindigd, zal Verwerker alle Persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn en 

eventuele kopieën daarvan verwijderen tenzij de Verwerker wettelijk verplicht is 

deze gegevens te bewaren  

13.4  Verwerker is gerechtigd deze Verwerkersovereenkomst van tijd tot tijd te herzien 

met inachtneming van de in onze algemene voorwaarden gestelde termijn voor 

wijzigingen.  

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting  

14.1  Op deze Verwerkersovereenkomst zijn onze Algemene Voorwaarden van 

toepassing.  

14.2  De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door 

Nederlands recht.  

14.3  Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de 

Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor 

het arrondissement waarin Verwerker is gevestigd.  

 



 

 

Bijlage 1: Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen  

Persoonsgegevens  

Verwerker zal de volgende (bijzondere) Persoonsgegevens mogelijk verwerken in opdracht 

van Verwerkingsverantwoordelijke:  

• NAW-gegevens  

• Telefoon- en of faxnummers  

• BIC, SWIFT en of IBAN-nummers  

• Geboortedata  

• Geslacht  

• Nationaliteit  

• BSN-nummers  

• Incasso machtiging gegevens  

• E-mailadres  

• Financiële gegevens  

• Bankgegevens 

• Fiscale gegevens  

• Orders waar mogelijk Persoonsgegevens in staan (Bijv. in een opmerkingen veld) 

 

Categorieën Betrokkenen  

Verwerker zal van de volgende categorieën betrokkenen mogelijk Persoonsgegevens 

verwerken in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke:  

• Personeel van Verwerkingsverantwoordelijke  

• Prospecten van Verwerkingsverantwoordelijke  

• Leveranciers van Verwerkingsverantwoordelijke  

• Klanten van Verwerkingsverantwoordelijke  

 

Categorieën Ontvangers  

Verwerker zal aan de volgende categorieën ontvangers mogelijk Persoonsgegevens 

doorsturen in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke:  

• Software leveranciers van Verantwoordelijke  

• Betrokken Overheidsinstanties   

• CRM-leveranciers van Verantwoordelijke  

• Support desk leveranciers van Verantwoordelijke  

 
Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de in deze Bijlage 1 omschreven persoonsgegevens 

en categorieën betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart Verwerker voor enige gebreken en 

aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Verwerkingsverantwoordelijke. 



 

 

Bijlage 2: Algemene voorwaarden Langeveld Administratie & AdviesMATIE AANGIFTE 

OMZETBELASTING   

Algemene voorwaarden Langeveld Administratie & Advies   

 
√ Artikel 1 Algemeen 

 
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A opdrachtgever : De partij die opdracht 
geeft. 
B opdrachtnemer : Langeveld Administratie & Advies.  

√ Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen 
opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door 
beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. 

2.2 De gedrags- en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel uit van de 
overeenkomst. De opdrachtnemer verklaart de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende 
verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.  

√ Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst 

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en 
opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging retour is ontvangen. De bevestiging is 
gebaseerd op de ten tijde daarvan door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte 
informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst volledig en juist weer te geven. 

3.2 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is 
gekomen. 

3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, strekking of 
inhoud van de verleende 
opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.  

√ Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgever 

4.1 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. 

4.2 In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal opdrachtgever 
de opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering 
of voltooiing van de opdracht relevant is. 
 



 

 

4.3 Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aan 
opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van 
derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. 

4.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het 
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.  

4.5 Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde 
bescheiden aan deze geretourneerd.  

√ Artikel 5 Uitvoering van de opdracht 

5.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht 
uitgevoerd wordt. 

5.2 Opdrachtnemer kan enkel meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in 
rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf 
toestemming heeft verleend. 

5.3 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal 
hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben 
bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op 
opdrachtgever.  

√ Artikel 6 Geheimhouding 

6.1 Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, 
verplicht tot geheimhouding tegenover derden.  

6.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld aan 
te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een 
uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, 
civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn. 

6.3 Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, 
zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke 
uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van 
de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet oenbaar maken. De opdrachtgever zal er 
tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis 
kunnen nemen. 

6.4 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem 
ingeschakelde derden.  

 



 

 

√ Artikel 7 Intellectuele eigendom 

7.1 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. 

7.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen 
computerprogramma’s, systeemontwerpen, adviezen, (model-)contracten, werkwijzen en 
andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al 
dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

7.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter 
hand te stellen, anders dan 
ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.  

√ Artikel 8 Honorarium 

8.1 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende 
opdracht. 

8.2 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. 

8.3 Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en 
declaraties van ingeschakelde derden wordt per week, per maand, per kwartaal, per jaar of 
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. 

8.4 De opdrachtnemer heeft het recht, rekening houdend met de wettelijke bepalingen, 
gestegen kosten door te berekenen en haar honorarium aan te passen.  

√ Artikel 9 Betaling 

9.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te 
geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen 
na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro’s door middel van storting ten gunste 
van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. 

9.2 Indien opdrachtgever niet binnen de onder 9.1 genoemde termijn heeft betaald, is 
opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand 
te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van 
opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te 
brengen tot op de datum van algehele voldoening. 
 



 

 

9.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten, die 
opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens 
betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. 

9.4 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. 

9.5 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de 
werkzaamheden ten behoeve 
van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van 
het factuurbedrag.  

√ Artikel 10 Reclames 

10.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of factuurbedrag dienen 
schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover 
opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek indien 
opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs nier eerder kon ontdekken, aan 
opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. 

10.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van 
opdrachtgever niet op. 

10.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen 
aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw 
verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) 
uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever 
reeds betaald honorarium.  

√ Artikel 11 Leveringstermijn 

11.1 Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering 
benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn 
waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de 
betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter 
beschikking zijn gesteld. 

11.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te 
beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. 

 



 

 

11.3 De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar 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.  

√ Artikel 12 Opzegging 

 
12.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.  

12.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.  

√ Artikel 13 Aansprakelijkheid 

13.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de 
zorgvuldigheid in acht nemen die van een administrateur en belastingadviseur 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. 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 tot een maximum van één maal het bedrag van het 
honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de 
zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. 

13.2 In geval het administratieve werkzaamheden van opdrachtnemer betreft, vrijwaart 
opdrachtgever 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. 

13.3 In geval het fiscale werkzaamheden van opdrachtnemer betreft, vrijwaart 
opdrachtgever opdrachtnemer tegen vorderingen van derden, uit welke hoofde ook, die 
stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met een dienst die opdrachten 
aan opdrachtgever heeft verleend. Dit artikel is niet van toepassing op vorderingen die zijn 
veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.  

√ Artikel 14 Vervaltermijn 

 
Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten 
en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke ook jegens opdrachtnemer in 
verband met werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment 
waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van 
deze rechten en bevoegdheden.  

 



 

 

√ Artikel 15 Toepasselijk recht en forumkeuze 

15.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze 
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 

15.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de 
competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in 
het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft. 

15.3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om 
geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


