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Artikel 1. Definities 

1.1. Onder” opdrachtgever” wordt verstaan de natuurlijke persoon, de personenvennootschap 

of maatschap en de rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht geeft tot het ver-

richten van werkzaamheden. 

1.2. Onder “opdrachtnemer” wordt verstaan I.H. Hoogstraten, handelende onder de naam “Al-

tastrade”, gevestigd en kantoorhoudende te Numansdorp. 

1.3. Onder “overeenkomst” wordt verstaan de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtge-

ver en opdrachtnemer. Daaronder vallen alle afspraken tot het verrichten van werkzaamhe-

den die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn gemaakt. 

1.4. Onder “werkzaamheden” wordt verstaan alle werkzaamheden, waarvoor door de opdracht-

gever aan opdrachtnemer opdracht is gegeven. Daaronder worden tevens verstaan alle 

werkzaamheden, die naar hun aard redelijkerwijze worden geacht te behoren tot de over-

eenkomst, ook al is daarvoor niet expliciet opdracht gegeven. 

1.5. Onder “honorarium” wordt verstaan de vergoeding van opdrachtgever aan opdrachtnemer 

van de door opdrachtnemer op basis van de overeenkomst verrichte werkzaamheden, ex-

clusief verschotten en overige kosten. 

Artikel 2. De overeenkomst  

2.1. Een overeenkomst komt tot stand door acceptatie door opdrachtnemer van de door of na-

mens opdrachtgever verstrekte opdracht. Deze acceptatie kan zowel schriftelijk als monde-

ling plaatsvinden. De overeenkomst wordt eveneens geacht tot stand te zijn gekomen, in-

dien opdrachtnemer haar werkzaamheden met medeweten van de opdrachtgever is aange-

vangen, en de opdrachtgever daartegen niet onmiddellijk of met bekwame spoed heeft ge-

protesteerd. 

2.2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht, die niet 

onder de overeenkomst vallen, komen deze voor rekening van opdrachtgever, indien: 

• Opdrachtgever deze werkzaamheden zonder protest heeft geaccepteerd, en/of 

• Opdrachtgever belang had bij de uitvoering van deze werkzaamheden, en/of 

• Opdrachtnemer redelijkerwijs mocht aannemen dat hij deze werkzaamheden in het be-

lang van opdrachtgever diende uit te voeren. 



2.3. De hiervoor onder 2.2 bedoelde werkzaamheden worden geacht te zijn verricht krachtens 

een nieuwe overeenkomst, niet vallende onder de bestaande overeenkomst. Op de betref-

fende werkzaamheden zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. 

2.4. De bepalingen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek omtrent de Overeenkomst van Op-

dracht, voor zover die betrekking hebben op een bepaalde persoon aan wie de opdracht is 

verleend – daaronder begrepen, maar niet uitsluitend de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 

BW – worden nadrukkelijk uitgesloten. 

2.5. Voor zover op de werkzaamheden van opdrachtnemer gedrags- en/of beroepsregels van 

toepassing zijn, worden de werkzaamheden met inachtneming van deze gedrags- en/of be-

roepsregels uitgevoerd. Deze gedrags- en/of beroepsregels maken deel uit van de opdracht, 

en worden op eerste verzoek van de opdrachtgever ter beschikking gesteld.  

2.6. De door opdrachtnemer uit te voeren opdrachten leiden tot inspanningsverplichtingen, en 
nimmer tot resultaatsverplichtingen. Opdrachtnemer is gehouden de opdracht naar beste 
kunnen en als zorgvuldig handelend opdrachtnemer uit te voeren. 

2.7. Eventueel in het kader van de opdracht genoemde termijnen gelden als richttermijnen, 

doch nimmer als fatale termijnen, tenzij zulks uit de aard van de termijn nadrukkelijk anders 

voortvloeit. 

2.8. Uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeen-

komst. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden 

uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn 

slechts van toepassing indien deze nadrukkelijk en schriftelijk door het kantoor zijn beves-

tigd. 

Artikel 3. Honorarium en declaraties 

3.1. Het honorarium kan bestaan uit een vooraf vast te stellen vast bedrag, danwel op basis van 

een per gewerkte tijdseenheid door opdrachtnemer door te belasten tarief, danwel een 

combinatie daarvan. Indien partijen niet anders zijn overeengekomen, heeft te gelden dat 

opdrachtgever zijn werkzaamheden tegen een tarief per tijdseenheid zal verrichten.  

3.2. Indien voor het einde van de werkzaamheden lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, 

is opdrachtnemer gerechtigd het honorarium dienovereenkomstig aan te passen. 

3.3. Door opdrachtnemer zullen de kosten van derden als verschotten in rekening worden ge-

bracht.  

3.4. Eventuele inschattingen van het honorarium en/of de kosten zijn indicaties. Aan deze indi-

caties kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van de uiteindelijk door op-

drachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen.  

3.5. Opdrachtnemer is gerechtigd de werkzaamheden tussentijds in rekening te brengen.  

3.6. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd bij de aanvang van de werkzaamheden danwel tussen-

tijds tijdens de uitvoering van de werkzaamheden naar eigen inzicht een voorschot in reke-

ning te brengen. Een in rekening gebracht voorschot dient omgaand te worden voldaan. 



3.7. Voor de declaraties geldt een betalingstermijn van 8 dagen, zonder dat de opdrachtgever 

recht heeft op opschorting van de betaling of verrekening. Voor voorschotdeclaraties geldt 

deze betalingstermijn niet, maar heeft te gelden dat zij omgaand dienen te worden voldaan. 

Door het enkele verstrijken van deze betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim, zon-

der dat hiervoor een aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is. 

3.8. Indien opdrachtgever in verzuim is, is hij over het openstaande bedrag de wettelijke (han-

dels)rente verschuldigd. 

3.9. Opdrachtnemer is gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop 

opdrachtgever niet meer in verzuim is.  

3.10. Ingeval van buitengerechtelijke invordering van de openstaande declaraties, is op-

drachtnemer aan buitengerechtelijke kosten een bedrag verschuldigd, gelijk aan 15% van 

het in te vorderen bedrag, met een minimum van € 300,-- te vermeerderen met btw.   

3.11. Betalingen door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden als volgt administratief 

verwerkt. De betalingen worden eerst afgeschreven op de verschuldigde rente, vervolgens 

op de aan opdrachtnemer verschuldigde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, en tot 

slot op de openstaande declaraties.   

Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever   

4.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die noodzakelijk zijn voor een cor-

recte uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen. 

Het is aan opdrachtnemer om te beoordelen welke gegevens en bescheiden noodzakelijk 

zijn, en op welke wijze deze moeten worden aangeleverd.  

4.2. Het staat opdrachtnemer vrij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het 

moment dat opdrachtgever aan de verplichtingen heeft voldaan, die in het vorige artikellid 

zijn genoemd.  

4.3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of 

namens hem aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook in-

dien deze gegevens en bescheiden afkomstig zijn van derden.  

4.4. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld en uit eigen beweging te informeren 

over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang zijn 

of kunnen zijn.   

4.5. Indien als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichtingen van de op-

drachtgever – het ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden daaronder begrepen, 

maar daartoe niet beperkt - vertraging in de uitvoering van de opdracht ontstaat, zal op-

drachtnemer nimmer aansprakelijk zijn voor eventuele schade die opdrachtgever daardoor 

lijdt. Daaronder wordt eveneens begrepen – maar is daartoe niet beperkt - de schade die 

het gevolg is van het verlopen van termijnen.  

4.6. De extra kosten die het gevolg zijn het niet behoorlijk nakomen van de verplichtingen van de 

opdrachtgever komen rekening van de opdrachtgever.  



4.7. Het is opdrachtgever niet toegestaan de met opdrachtnemer gewisselde communicatie – 

daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt: adviezen, correspondentie en overige uitla-

tingen van opdrachtnemer, al dan niet schriftelijk – aan derden ter beschikking te stellen, 

tenzij dit uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, danwel indien opdrachtgever daar-

toe op grond van wettelijke regelingen daartoe gehouden is.  

Artikel 5. Verplichtingen opdrachtnemer  

5.1. Opdrachtnemer is gehouden de opdracht naar beste kunnen en als zorgvuldig handelend 

opdrachtnemer uit te voeren.  

5.2. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding over de opdracht, en al hetgeen aan op-

drachtnemer uit hoofde van de uitvoering van de opdracht over opdrachtgever en de aan 

opdrachtgever toebehorende ondernemingen en/of financiële zaken tot zijn kennis komt, 

tenzij wettelijke, gedrags-, tucht- en/of beroepsregels zich tegen deze geheimhouding ver-

zetten. Daaronder valt onder meer – maar is daartoe niet beperkt – de verplichtingen die 

voortvloeien uit hoofde van de Wet witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en 

soortgelijke nationale en internationale regelgeving.  

5.3. Opdrachtnemer is evenmin tot geheimhouding verplicht indien opdrachtgever hem daarvan 

ontheft, of indien opdrachtnemer vertrouwelijk collegiaal overleg – al dan niet binnen de 

organisatie van opdrachtnemer – noodzakelijk acht.  

5.4. Het is opdrachtnemer niet toegestaan de verkregen informatie van opdrachtgever aan te 

wenden voor andere doeleinden dan waarvoor deze informatie ter beschikking is gesteld. In 

afwijking hiervan is het opdrachtnemer toegestaan de na de bewerking verkregen cijferma-

tige uitkomsten aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden, voor zover de-

ze uitkomsten naar objectieve maatstaven door derden niet zijn te herleiden tot opdracht-

gever.  

5.5. Opdrachtnemer is evenmin gehouden tot geheimhouding, indien hij wordt betrokken in 

enige procedure van welke aard dan ook, fiscale en strafrechtelijke (voor)onderzoeken 

daaronder begrepen. Het staat opdrachtnemer in deze situaties vrij alle dossiergegevens te 

gebruiken, daaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – de door opdrachtgever aan 

opdrachtnemer verstrekte gegevens, de tussen hen gevoerde correspondentie en de uit-

komsten van de bewerkingen van de verstrekte gegevens.   

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst  

6.1. De wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, wordt door de opdrachtnemer bepaald. 

Daarbij zal de opdrachtnemer zoveel mogelijk rekening houden met redelijke verzoeken en 

aanwijzingen van de opdrachtgever, mits deze tijdig zijn verstrekt. 

6.2. Indien zulks wenselijk is, staat het opdrachtnemer vrij bepaalde werkzaamheden door der-

den te laten uitvoeren, zulks voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtnemer zal daartoe 

zoveel als redelijkerwijs mag worden verwacht vooraf overleg voeren, zowel over de aard 

van de uit te besteden werkzaamheden als de persoon of instantie, die voor de uitvoering 

van de werkzaamheden wordt beoogd. In kwesties, waarin overleg redelijkerwijs niet kan 

worden verlangd of niet mogelijk is, staat het opdrachtnemer vrij uit eigen beweging en 



zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever de betreffende werkzaamheden voor 

rekening van opdrachtgever door derden te laten uitvoeren.  

6.3. De uitvoering van de overeenkomst is niet gericht op het onderzoek van fraude, tenzij uit-

drukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen. Indien tijdens de uitvoering van de 

opdracht zich aanwijzingen van fraude voordoen, zal opdrachtnemer daarover aan op-

drachtgever rapporteren.  

Artikel 7. Overmacht 

7.1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet be-

hoorlijk kan uitvoeren als gevolg van een hem niet toerekenbare oorzaak, worden die ver-

plichtingen opgeschort tot het moment, waarop opdrachtnemer alsnog in staat is om de 

verplichtingen alsnog naar behoren uit te voeren.  

7.2. Tot een niet toerekenbare oorzaak wordt in ieder geval gerekend – maar is daartoe niet be-

perkt – ziekte van opdrachtnemer en/of de bij hem werkzame personen, danwel de door 

hem ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de 

normale gang van zaken binnen de onderneming van opdrachtnemer. 

7.3. Tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen door derden gelden eveneens als 

overmacht, en kunnen niet aan opdrachtnemer worden toegerekend.  

Artikel 8. Einde van de overeenkomst 

8.1. De overeenkomst eindigt: 

a. Als de opdracht door opdrachtnemer is volbracht, of de tijd waarvoor de opdracht is ver-

leend, is verstreken; 

b. Door opzegging door opdrachtgever of opdrachtnemer; 

c. Door ontbinding 

d. Door overlijden van de opdrachtgever 

e. Door omstandigheden, waardoor opdrachtgever blijvend niet meer in staat is de op-

dracht te volbrengen. 

8.2. Ingeval van het einde van de overeenkomst, anders dan door het volbrengen van de op-

dracht of het verstrijken van de termijn, waarvoor de opdracht is verleend, is opdrachtgever 

gehouden naast de namens opdrachtgever gemaakte kosten tevens het honorarium aan 

opdrachtnemer te vergoeden, ongeacht de reden waarom de overeenkomst is geëindigd, en 

wel als volgt: 

• Indien tussen partijen een honorarium is afgesproken per tijdseenheid, is opdrachtgever 

gehouden het honorarium aan opdrachtnemer te vergoeden tot het moment, waarop de 

overeenkomst zal zijn geëindigd; 



• Indien tussen partijen een honorarium is afgesproken op basis van een vast tarief, is op-

drachtgever gehouden het volledig afgesproken tarief aan opdrachtnemer te voldoen. In 

de situatie, waarbij tussen partijen een vast tarief is afgesproken, dat in termijnen zal 

worden betaald, is opdrachtgever per het einde van de overeenkomst gehouden het vol-

ledige (resterende) bedrag ineens aan opdrachtnemer te voldoen. 

Artikel 9. Reclame 

9.1. Reclames over de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of over declaraties 

dienen binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de op-

drachtgever reclameert, schriftelijk en gemotiveerd door opdrachtnemer te zijn ontvangen. 

Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht op reclame.  

9.2. Reclames over declaraties dienen eveneens binnen 30 dagen na de verzenddatum van de 

declaratie schriftelijk en gemotiveerd door opdrachtnemer te zijn ontvangen. Na het ver-

strijken van deze termijn vervalt het recht op reclame. 

9.3. Eventuele reclames ontslaan opdrachtgever niet van de op hem vallende verplichtingen uit 

hoofde van de overeenkomst, daaronder begrepen betalingsverplichtingen. Opdrachtgever 

is evenmin gerechtigd die verplichtingen op te schorten. 

Artikel 10.  Aansprakelijkheid 

10.1. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtgever en/of de aan het kantoor van opdracht-

nemer verbonden medewerkers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval 

onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitgekeerd. Voor 

zover op de uitkering door de betrokken verzekeringsmaatschappij een bedrag aan eigen ri-

sico in mindering wordt gebracht zal dit eigen risico door opdrachtnemer worden vergoed. 

10.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde ver-

zekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag 

dat aan honorarium in rekening is gebracht, zulks met een maximum van € 75.000,- euro. 

10.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 vervallen alle vorderingsrechten en andere 

bevoegdheden jegens het kantoor, uit welke hoofde dan ook, indien deze niet schriftelijk en 

gemotiveerd bij het kantoor zijn ingediend binnen een jaar na het moment waarop de be-

langhebbenden bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop deze 

rechten en bevoegdheden worden gebaseerd. 

10.4. Opdrachtnemer is onder meer niet aansprakelijk voor: 

• Bij opdrachtgever of derden ontstane schade, die het gevolg is van de verstrekking van 

onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan opdrachtnemer, 

of die anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever; 

• Bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nala-

ten van door opdrachtnemer ingeschakelde derden; 



• Bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfsschade en/of overige indirecte of gevolg-

schade. Daaronder is begrepen – maar is daartoe niet beperkt – stagnatie in de geregel-

de gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever; 

• Beschadiging of het tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, 

ongeacht of dit door of namens opdrachtnemer, opdrachtgever of derden geschiedt;  

• Schade die het gevolg is van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, 

hetzij door opdrachtnemer danwel door opdrachtgever. Opdrachtnemer en opdrachtge-

ver zijn gehouden alle redelijkerwijs te verwachten maatregelen te nemen om schade 

aan de ander te voorkomen.   

10.5. Ingeval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer dient opdrachtnemer eerst in de 

gelegenheid te worden gesteld de schade ongedaan te maken, door herstel of verbetering 

van het gebrek. 

10.6. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de 

opdrachtgever. Derden kunnen aan de overeenkomst en de uitvoering ervan geen rechten 

ontlenen. 

Artikel 11. Vrijwaring 

11.1. De opdrachtgever is gehouden het kantoor en/of de voor opdrachtnemer werkende 

personen en/of door opdrachtnemer ingeschakelde derden te vrijwaren tegen vorderingen 

van derden, die stellen schade geleden te hebben door of vanwege opdrachtnemer ten be-

hoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en verstrekte adviezen. 

11.2. Onder de hiervoor in artikel 9.1 genoemde omstandigheden is de opdrachtgever 

gehouden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken aan opdrachtne-

mer te vergoeden, waaronder tevens de redelijke kosten en schade ter gelegenheid van 

verweer tegen tuchtrechtelijke klachten. 

Artikel 12. Diversen 

12.1. Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft geen 
nietigheid of vernietiging van het geheel van deze algemene voorwaarden tot gevolg. De 
algemene voorwaarden blijven voor het overige tussen partijen tot stand.  

12.2. Indien bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, of door feitelijke of 
wettelijke regelingen niet meer geheel van toepassing zijn, dienen deze bepalingen aldus 
te worden geïnterpreteerd op een wijze, waarop zij wel geldig zijn, en zoveel mogelijk vol-
doen aan de bedoeling die deze algemene voorwaarden beogen.  

12.3. Het staat opdrachtnemer te allen tijde vrij een opdracht om haar moverende rede-
nen te weigeren, danwel tussentijds te beëindigen. Een dergelijke weigering c.q. beëindi-
ging geeft opdrachtgever geen recht op enige vorm van (schade)vergoeding.  

12.4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij tussen op-
drachtnemer en opdrachtgever schriftelijk zijn vastgelegd. 

12.5. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de voor of na-
mens opdrachtnemer werkzame personen, alsmede ten behoeve van eventuele bestuur-
der(s) en aandeelhouder(s) van het kantoor.  



12.6.  Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrach-
ten of vervolgopdrachten van opdrachtgever(s) aan het kantoor. 

12.7. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en haar opdrachtgever(s) is het Ne-
derlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbank in 
het arrondissement, waarin opdrachtnemer haar praktijk uitoefent, onverminderd het 
recht van opdrachtnemer in voorkomende gevallen geschillen voor te leggen aan de be-
voegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


