Algemene voorwaarden Traanman Accountants en Belastingadviseurs BV, gevestigd te Goor. Gedeponeerd
op 27 juli 2010 bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08199668.
ARTIKEL 1: ALGEMEEN
1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:
A. Opdrachtnemer: Traanman Accountants en Belastingadviseurs BV, hierna te noemen Traanman;
B. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft aan Traanman tot het verrichten van werkzaamheden.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties tussen Traanman en opdrachtgever.
ARTIKEL 2: DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN OPZEGGING
2.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, strekking of inhoud van de verleende opdracht voorvloeit dat deze voor een
bepaalde tijd is aangegaan.
2.2. Zowel Traanman als opdrachtgever kunnen te allen tijde de overeenkomst, met inachtneming van een redelijke termijn en schriftelijk, opzeggen.
ARTIKEL 3: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
3.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden welke Traanman 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.
3.2. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Traanman onverwijld wordt geïnformeerd over de feiten en omstandigheden die in verband met de
correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.3. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voorvloeit, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de
aan Traanman terbeschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
3.4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk
ter beschikking stellen van de verzocht gegevens, bescheiden of faciliteiten komen voor rekening van opdrachtgever.
ARTIKEL 4: GEHEIMHOUDING
4.1. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschriften of andere (beroeps)regel die opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door
Traanman voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke
uitingen van Traanman, niet aan derden openbaren.
4.2. Traanman en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
ARTIKEL 5: INTELLECTUELE EIGENDOM
5.1. Traanman behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt
en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten
van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
5.2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen,
adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Traanman, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van
derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen
schriftelijke toestemming van Traanman toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik
binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het
voorgaande van overeenkomstige van toepassing.
ARTIKEL 6: HONORARIUM
6.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen
en/of prijzen een wijziging ondergaan is Traanman gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
6.2. Het honorarium van Traanman is exclusief onkosten van Traanman en exclusief declaraties van door Traanman ingeschakelde derden. Alle tarieven
zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen.
ARTIKEL 7: BETALING
7.1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder verrekening en/of opschorting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
7.2. Bij overschrijding van de onder 7.1 genoemde termijn, is opdrachtgever na ten minste éénmaal door Traanman te zijn aangemaand om binnen een
redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is
geworden tot aan het tijdstip van betaling over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, zowel
gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste € 250,00. Traanman is bevoegd alle
werkzaamheden voor opdrachtgever, waaronder het verstrekken van informatie aan opdrachtgever, op te schorten, zolang geen volledige betaling is
ontvangen.
7.3. 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 volledige factuurbedrag.
ARTIKEL 8: RECLAMES
8.1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de
stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, danwel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont
dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Traanman kenbaar te worden gemaakt.
8.2. Reclames zoals in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID
9.1. Traanman zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Traanman kan worden
verwacht. Indien er een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Traanman onjuiste of onvolledige informatie heeft vertrekt, is Traanman voor
de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Traanman is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden. Indien opdrachtgever
aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Traanman die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is die aansprakelijkheid als volgt
gegrensd:
a.
de aansprakelijkheid van Traanman, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de
door de verzekeraar gedane uitkering.
b.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van
Traanman beperkt tot tweemaal de factuurwaarde (zonder omzetbelasting) van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
c.
In afwijking van hetgeen hierboven in lid b van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden de
aansprakelijkheid verder beperkt tot over de laatste maanden drie verschuldigde honorariumgedeelte (zonder omzetbelasting).
9.2. Opdrachtgever vrijwaart Traanman voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Traanman onjuiste of
onvolledige informatie heeft vertrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is
toe te rekenen danwel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Traanman.
9.3. De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Traanman voor de uitvoering
van de opdracht ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.
ARTIKEL 10 : TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
10.1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Traanman is Nederlands recht van toepassing.
10.2. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen opdrachtgever en Traanman kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde
Nederlandse rechter te Almelo.
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