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Omdat simpel niet altijd makkelijk is

Artikel 1 Opdracht

1. Alle opdrachten worden door Kouters Van der Meer B.V. 

(hierna te noemen: de vennootschap), slechts met uitsluiting van artikel 7:404 BW

en 7:407 lid 2 BW aanvaard.

2. De opdracht (de ‘Diensten’) zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke (beroeps)regelgeving 

en hetgeen bij of krachtens de wet wordt geëist. Onder beroepsregelgeving wordt verstaan de relevante gedrags- en 

beroepsregels van de bij de uitvoering van opdracht betrokkenen en/of ingeschakelde derden.

3. Wij zullen in verband met de Diensten geen managementverantwoordelijkheden aanvaarden. Wij zijn niet 

verantwoordelijk voor het gebruik en/of de implementatie van de uitkomsten van onze Diensten.

4. Kouters Van der Meer B.V. is een vennootschap waarin de vennoten in geïntegreerd verband de Diensten verrichten. 

Een lijst van verantwoordelijke vennoten, waaronder praktijkvennootschappen kunnen zijn begrepen, wordt op verzoek 

toegezonden.

Artikel 2 Rapporten

Alle informatie, adviezen, aanbevelingen en andere inhoud van rapporten, presentaties of overige mededelingen die wij 

op grond van deze overeenkomst verschaffen (de ‘Rapporten’) anders dan Cliëntinformatie, zijn uitsluitend bestemd voor 

intern gebruik (in overeenstemming met het doel van de betreffende Diensten), en het is niet toegestaan deze zonder onze 

toestemming openbaar te maken.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, hetzij op grond van wanprestatie dan wel onrechtmatige daad, hetzij op grond van 

de wet of anderszins, bestaande uit winstderving, verlies van gegevens of goodwill dan wel enige ander gevolg-, incidentele, 

indirecte of bijzondere schade, ongeacht de mogelijke voorzienbaarheid van een dergelijk verlies of schade.

2. Onze aansprakelijkheid hetzij op grond van wanprestatie dan wel onrechtmatige daad, hetzij op grond van de wet of 

anderszins, is beperkt tot maximaal eenmaal het in het kader van de betreffende opdracht gefactureerde bedrag van 

het honorarium voor de opdracht; en ingeval van een opdracht met een doorlooptijd van meer dan zes maanden is de 

aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal het honorarium dat in het kader van de desbetreffende opdracht in de zes 

maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis is gefactureerd.

3. Indien wij op grond van deze Overeenkomst of anderszins in verband met de Diensten aansprakelijk zijn voor schade 

waaraan ook andere personen hebben bijgedragen, dan zijn wij niet hoofdelijk maar maximaal voor een gelijk deel met die 

anderen aansprakelijk. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot dat gedeelte van de totale schade dat billijkerwijs 

aan ons valt toe te rekenen, gebaseerd op de mate waarin de aan ons toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben 

bijgedragen Een eventuele uitsluiting of beperking van de

aansprakelijkheid door overige aansprakelijke (rechts)personen laat het voorgaande onverlet evenals het feit dat een 

vordering tot vergoeding van schade wordt geschikt of niet geïnd kan worden. Ook indien de schade door overlijden, de 

ontbinding of het faillissement van een andere aansprakelijke (rechts)persoon of welke andere oorzaak dan ook niet langer 

over alle aansprakelijke (rechts)personen kan worden omgeslagen, is onze aansprakelijkheid beperkt tot dat gedeelte van de 

totale schade dat billijkerwijs aan ons valt toe te rekenen.

4. Alle vorderingsrechten met betrekking tot de Diensten of anderszins uit deze Overeenkomst voortvloeiend, dienen 

Algemene voorwaarden

Bensdorpplein 2
1406 PZ Bussum

T +31 88 980 02 00
E info@koutersvandermeer.nl
www.koutersvandermeer.nl

IBAN NL88 RABO 0155 7714 50                               
BIC  RABONL2U                                                                  
KVK 76155110 
BTW NL 860527104.B01



2

Omdat simpel niet altijd makkelijk is

binnen een jaar na de datum waarop u zich van het aan die vordering ten grondslag liggende probleem bewust werd of 

redelijkerwijs bewust had kunnen zijn, te worden ingediend. 

Artikel 4 Vrijwaring

Voor zover op grond van de toepasselijke wetgeving en/of de van toepassing zijnde beroepsregelgeving is toegestaan, 

dient u ons, te vrijwaren voor alle vorderingen van derden (waaronder de met u gelieerde entiteiten) en de daaruit 

voortvloeiende aansprakelijkheden, schade, schadevergoedingen, kosten en onkosten (waaronder redelijke externe 

en interne kosten van rechtsbijstand) die voortvloeien uit de openbaarmaking van een Rapport, het gebruik door een 

derde van of het door een derde vertrouwen op een Rapport. Deze verplichting geldt niet indien wij dit door die derde 

vertrouwen op het Rapport expliciet schriftelijk hebben goedgekeurd.

Artikel 5 Geheimhouding

1. Tenzij anderszins op grond van deze Overeenkomst toegestaan, is het geen van ons toegestaan om de inhoud van 

deze Overeenkomst aan derden openbaar te maken. Dat geldt ook voor door of namens de wederpartij verstrekte 

informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk en/of toebehorend aan de wederpartij behandeld dient te worden. Het 

is ieder van ons echter toegestaan om dergelijke informatie openbaar te maken, indien deze: anders dan op grond van 

de niet-nakoming van deze Overeenkomst algemeen bekend is of raakt; nadien door de ontvanger wordt ontvangen 

van een derde die, voor zover de ontvanger bekend is, met betrekking tot die informatie jegens de openbaarmakende 

partij geen geheimhoudingsverplichting draagt; ten tijde van openbaarmaking reeds aan de ontvanger bekend was 

of daarna onafhankelijk werd gecreëerd; voor zover noodzakelijk, openbaar wordt gemaakt teneinde de uit deze 

Overeenkomst voortvloeiende rechten van de ontvanger af te dwingen; op grond van de toepasselijke wetgeving, 

de rechtsorde of beroepsregelgeving openbaar moet worden gemaakt; noodzakelijk is ingeval de ontvanger namens 

zichzelf optreedt in een tucht-, straf- of civiele procedure waarin dergelijke informatie of materiaal van belang is. 

2. Het is ieder van ons toegestaan om gebruik te maken van elektronische media om te corresponderen of informatie 

te verzenden, waarbij dergelijk gebruik op zich geen schending van de geheimhoudingsplichten op grond van deze 

Overeenkomst vormt.

3. Indien wij op grond van de toepasselijke wetgeving, de rechtsorde of een overheidsmaatregel verplicht zijn om 

met betrekking tot de diensten of deze Overeenkomst informatie te verstrekken of vennoten/personeel als getuige 

te laten optreden, dan dient u aan ons alle professionele uren en onkosten (waaronder redelijke externe en interne 

kosten van rechtsbijstand) te vergoeden die zijn besteed c.q. gemaakt om aan het verzoek tegemoet te komen, tenzij 

wij partij zijn bij de procedure of het onderwerp van het onderzoek zijn.

Artikel 6 Overmacht

U noch wij zijn aansprakelijk voor de niet-nakoming van deze Overeenkomst (met uitzondering van 

betalingsverplichtingen) die is veroorzaakt door omstandigheden die buiten uw of onze redelijke macht liggen.

Artikel 7 Duur en beëindiging

1. Deze Overeenkomst is van toepassing op alle op enig tijdstip uitgevoerde Diensten (waaronder vóór de datum van 

deze Overeenkomst).

2. Deze Overeenkomst eindigt bij voltooiing van de Diensten. Het is ieder van ons toegestaan om deze Overeenkomst 

dan wel bepaalde Diensten tussentijds op te zeggen met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van 

30 dagen. Daarnaast is het ons toegestaan om deze Overeenkomst dan wel bepaalde Diensten schriftelijk met 

onmiddellijke ingang te beëindigen, indien wij in redelijkheid en billijkheid vaststellen dat wij niet meer in staat 

zijn om de Diensten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving óf de van toepassing zijnde gedrags- en 

beroepsregels óf onafhankelijkheidsredenen te verlenen, tenzij wij in staat zijn om deze Overeenkomst met u op 

afdoende wijze aan te passen.
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3. Onze wederzijdse uit deze Overeenkomst voortvloeiende geheimhoudingsplichten blijven voor een periode 

van tien jaar na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht. De overige bepalingen van deze Overeenkomst 

die partijen na de beëindiging daarvan rechten of verplichtingen verschaffen, blijven na de beëindiging van deze 

Overeenkomst eeuwigdurend van kracht.

Artikel 8 Honorarium

1. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren 

te vermenigvuldigen met het door de vennootschap gehanteerde uurtarief, te vermeerderen met omzetbelasting en 

onkosten door de vennootschap gemaakt.

2. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders 

overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is een 

vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim 

zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de cliënt.

3. Wij zijn gerechtigd aanvullende professionele honoraria in rekening te brengen, indien gebeurtenissen die buiten 

onze macht liggen (waaronder enig handelen of nalaten uwerzijds) onze mogelijkheid aantasten om de Diensten uit te 

voeren zoals deze oorspronkelijk gepland waren, of indien u aanvullende werkzaamheden van ons verlangt.

4. Kouters Van der Meer B.V. is bevoegd de tarieven jaarlijks, per 1 januari, te wijzigen.

Artikel 9 Slotbepalingen

1. U gaat ermee akkoord dat het ons is toegestaan om met inachtneming van onze gedrags- en beroepsregels voor 

andere cliënten, waaronder uw concurrenten, werkzaamheden te verrichten.

2. Indien blijkt dat enige bepaling van deze Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of anderszins 

onafdwingbaar is, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

3. Bij het inschakelen van derden zal de vennootschap zoveel als mogelijk in overleg met de opdrachtgever voeren. De 

vennootschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.

4. Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van de 

vennootschap alsmede van al de overige personen die bij, voor of namens de vennootschap werkzaam zijn.

5. Op de rechtsverhouding tussen de vennootschap en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
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