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ALGEMENE VOORWAARDEN RUBICON BELASTINGADVISEURS B.V.

Artikel 1 - Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;
b) Opdrachtnemer: Rubicon Belastlngadvlseurs B.V.,

gevestigd te: Eindhoven, Luchthavenweg 99 (5657 EA),
c) Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarb'ij

Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde
werkzaamheden te verrichten;

1.2 Atte Opdrachten worden ultstuitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer,
met terzijdestelting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, ongeacht of
Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stllzw'ijgend heeft verleend met het oog
op ultvoerlng hiervan door een bepaalde persoon of bepaalde personen.

1.3 Atte bedingen in deze atgemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van at
degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam z'ljn in het kader van de uitvoering van
de Opdracht. Z'LJ kunnenjegens opdrachtgever hierop een beroep doen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten c.q.

Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun
rechtsopvotgers, alsmede op alte daarult voortvtoelende en/of samenhangende
overeenkomsten, atsmede op alle door Opdrachtnemer gedane aanbledlngen en/of
offertes.

2.2 De toepasselijkheld van Atgemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door
Opdrachtnemer uitdrukketijk van de hand gewezen.

2.3 Van deze voorwaarden afwijkende bedlngen zijn stechts van kracht indien en voor
zover Opdrachtnemer deze ultdrukkelljk en schrlftelijk aan Opdrachtgever heeft
bevestlgd.

2.4 Indien enlg beding, deel ultmakend van deze algemene voorwaarden of van de
overeenkomst, nietig zou zijn of vernletigd wordt, bltjft de overeenkomst voor het
overlge zoveet mogetijk in stand en zat het betreffende bedlng in overleg tussen

partijen onverw'ijld worden vervangen door een bedlng dat de strekklng van het
oorspronkel'ijke bedlng zoveel moget'ijk benadert.

Artikel 3 - Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en

Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestlging door Opdrachtnemer retour Is

ontvangen. De opdrachtbevestiglng Is gebaseerd op de ten tijde daarvan door
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte Informatie. De opdrachtbevestiglng
wordt geacht de Overeenkomstjuist en votledlg weer te geven.

3.2 Indien de Opdracht mondellng Is verstrekt, dan wel indlen de opdrachtbevestiglng

(nog) nlet getekend retour Is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand

gekomen onder toepasselijkheld van deze atgemene voorwaarden op het moment
dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de
Opdracht is gestart.
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Artikel 4 - Gegevens en informatie
4.1 Opdrachtgever is gehouden alle door Opdrachtnemer vertangde gegevens en

informatle, alsmede de gegevens en informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs
kan weten dat Opdrachtnemer die nodig heeft voor de correcte uitvoering van de
Opdracht, a) tljdlg en b) in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en c) op de door
Opdrachtnemer gewenste w'ljze te verstrekken.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de julstheid, votledigheid, betrouwbaarheid en
rechtmatlgheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens
en informatle, ook indien deze via derden worden verstrekt ofvan derden afkomstig
z'ljn, tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvtoeit.

4.3 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten
en omstandigheden die in verband met de uitvoenng van de Opdracht van betang
kunnen zijn.

4.4 Opdrachtnemer heeft het recht om de ultvoering van de Opdracht op te schorten tot
het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste, tweede en derde tid genoemde
verptichtingen heeft voldaan.

4.5 Extra kosten, extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, ontstaan
doordat Opdrachtgever niet aan de in het eerste, tweede of derde lid genoemde
verplichtlngen heeft votdaan, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4.6 Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal opdrachtnemer de originete, door
Opdrachtgever verstrekte, bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

Artikel 5 - Uitvoering van de Opdracht
5.1 Opdrachtnemer bepaatt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht

wordt ultgevoerd, doch neemt daarb'ij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte
wensen zoveel mogelijk in acht. Indlen Opdrachtnemer b'tj de uitvoering van de
Opdracht voor rekenlng van Opdrachtgever derden wenst in te schakelen, zat hij
daartoe stechts overgaan met goedkeuring van Opdrachtgever.

5.2 Opdrachtnemer zat de werkzaamheden naar beste vermogen en ats een zorgvutdig
handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan
voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

5.3 De Opdracht wordt uitgevoerd met inachtnemlng van de toepassetijke

(beroeps)regelgevlng en hetgeen b'lj of krachtens de wet wordt geeist. Opdrachtgever
verleent tetkens en votledlg medewerking aan de verplichtingen die hierult voor
Opdrachtnemer voortvtoeien.

5.4 Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer op grond van de Wet ter
voorkomlng van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft):
a) verpllcht kan zijn om een onderzoek naar de identlteit van Opdrachtgever en/of

cllent te doen;
b) verptlcht kan zijn om bepaatde transactles te melden aan de daarvoor van

overheldswege ingestelde autorlteiten.
5.5 Onder (beroeps)regelgevlng wordt in ieder geval verstaan het Reglement

Beroepsuitoefening van De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).
5.6 Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheld uit voor schade die ontstaat ten

gevotge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en

(beroeps)regetgeving.
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5.7 Opdrachtnemer houdt terzake van de Opdracht een werkdossier aan met daarln
kopieen van relevante stukken, dat eigendom Is van Opdrachtnemer.

5.8 Tljdens de uitvoerlng van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op
verzoek van een van hen door mlddet van etektronische mall met etkaar kunnen
communiceren. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zljn jegens etkaar niet
aanspraketijk voor schade dle voortvloelt ult het gebruik van etektronische mall. Zowel
Opdrachtgever als Opdrachtnemer zutlen al hetgeen doen dat redelijkerwijs
verwacht mag worden ter voorkoming van risico's zoats het versprelden van virussen
en vervorming.

5.9 In geval van twljfel omtrent de Inhoud en/of verzendlng van etektronlsche post zijn
de data-uittreksels uit de computersystemen van Opdrachtnemer bepalend.

Artikel 6 - Termijnen
6.1 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zljn vottooid zijn slechts fatate

termijnen indien zutks schnftelijk is overeengekomen.
6.2 Indien Opdrachtgever een voorultbetaling verschuldigd is of hij voor de uitvoering

van de Opdracht benodigde gegevens en informatie ter beschikklng dlent te stetlen,
dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond nlet
eerder in dan dat de betating geheet door Opdrachtnemer Is ontvangen,
respectievetijk de gegevens en Informatie geheet aan Opdrachtnemerter beschlkking
zijn gestetd.

6.3 De overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering btijvend onmogelijk is - door
Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrljding worden ontbonden, dan nadat
Opdrachtgever, na ommekomst van de overeengekomen termljn, opdrachtnemer een
redel'ijk termijn heeft aangezegd om de opdracht alsnog (geheel) uit te voeren en
opdrachtnemer ook dan de opdracht niet of niet geheel uitvoert binnen de
aangezegde termijn.

Artikel 7 - Opzegging
7.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaatde tijd, tenz'ij uit de inhoud, aard

of strekklng van de verteende Opdracht voortvtoeit dat deze voor een bepaalde tijd
is aangegaan.

7.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te atten tijde

(tussentijds) opzeggen met inachtnemlng van een redelijke opzegterm'ijn, tenz'ij de
redetijkheid en blllijkheid zich tegen beelndiging of beeindlglng op een derget'tjke
termijn verzetten. De opzegglng dient schriftetijk te worden meegedeetd aan de
andere partij.

7.3 De Overeenkomst mag per aangetekende brlef door zowet Opdrachtnemer ats door
Opdrachtgever (tussentijds) worden opgezegd zonder Inachtneming van een
opzegtermljn In het gevat de andere partij nlet in staat is om zijn schulden te voldoen
of indien een curator, bewindvoerder ofvereffenaar is benoemd, de andere partlj een
schuldsanering treft, of om enige andere reden zijn activiteiten staakt of Indlen de
andere partlj het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandlgheden bij de
ene partij redelijkerw'ijs aannemel'ijk acht of indlen er een sltuatie Is ontstaan die
onmlddetltjke beeindlging rechtvaardigt In het belang van de opzeggende partij.
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7.4 Opdrachtnemer behoudt in atle gevalten van (tussentijdse) opzegging aanspraak op
betating van de dectaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden,
waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voortopige resuttaten van de tot
dan toe verrichte werkzaamheden ter beschlkklng zutten worden gestetd.

7.5 Indien tot (tussentijdse) opzegglng Is overgegaan door Opdrachtgever, heeft

Opdrachtnemer recht op vergoedlng van het aan zijn zljde ontstane en aannemetijk
te maken bezettingsverties, alsmede van addltionele kosten die Opdrachtnemer
redelijkerwijs heeft moeten maken of moet maken ten gevolge van de vroegtijdlge
beelndlging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot
eventuele onderaanneming), tenzlj er feiten en omstandigheden aan de opzegging
ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemerzijn toe te rekenen.

7.6 Indien tot (tussent'ijdse) opzegging Is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft
Opdrachtgever recht op medewerklng van Opdrachtnemer bij overdracht van

werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging
ten grondslag tiggen dle aan Opdrachtgeverzijn toe te rekenen.

7.7 Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten
met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

7.8 Bij beeindiging van de Overeenkomst dlent ieder der parttjen alte in haar bezit z'ljnde

goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partlj
onverwijld aan dle andere partij ter hand te stetten.

Artikel 8 - Intellectuele vermogensrechten
8.1 Atte rechten met betrekklng tot producten van de geest dle Opdrachtnemer bij de

uitvoerlng van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen
advlezen, werkwijzen, (modet)contracten, systemen, systeem-ontwerpen en
computerprogramma's, komen toe aan Opdrachtnemer, voor zover deze nlet reeds

aan derden toekomen.
8.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schrlftetijke toestemming van

Opdrachtnemer is het Opdrachtgever nlet toegestaan de producten van de geest of
de vastlegging daarvan op gegevensdragers at dan niet tezamen met of door
inschaketing van derden te verveetvoudigen, te openbaren of te explolteren,
onverminderd het bepaatde in Artiket 9.3.

Artikel 9 - Geheimhouding
9.1 Opdrachtnemer Is verptlcht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens

en informatie geheim te houden tegenover derden dle niet bij de ultvoering van de
opdracht z'ljn betrokken. Deze verptlchting getdt nlet voor zover op Opdrachtnemer
een wettetijke of beroepspllcht rust tot openbaarmaklng, waaronder begrepen
de verplichtlngen voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van wltwassen en
financleren van terrorisme (wwft) en andere nationate of Internationate regetgeving
met vergelijkbare strekklng, of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de

geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
9.2 Het eerste lld verhindert nlet vertrouwel'ijk colteglaal overteg blnnen de organisatle

van Opdrachtnemer, voor zover Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige
ultvoerlng van de opdracht of ter zorgvuldige votdoenlng aan een wettelijke of
beroepspticht noodzaketijk acht.
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9.3 Opdrachtnemer Is, indlen hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbltrale-,
bestuursrechtel'ijke- ofstrafprocedure, gerechtigd de gegevens en Informatiewaarvan
h'lj bij de ultvoering van de opdracht kennls heeft genomen aan te wenden voorzover
deze naar zijn redel'ijk oordeel van belang kunnen zijn.

9.4 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schrlftetijke toestemming van
Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen,
opinies of andere al dan niet schriftetijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te
maken of anderszins aan derden ter beschikking te stetlen, behoudens voor zover dit
rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschledt ter inwinning van een
deskundlg oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Opdrachtnemer,
op Opdrachtgever een wettetijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of
indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiete-, arbltrale-,
bestuursrechtetljke- of strafprocedure.

9.5 Opdrachtnemer is gerechtigd tot het vermelden van de naam van Opdrachtgever en
het in hoofdlijnen vermetden van de verrichte werkzaamheden aan (commerciele)
relaties van Opdrachtnemer ter indicatie van de ervaring van Opdrachtgever.

Artikel 10 - Persoonsgegevens
10.1 Opdrachtgever zal bij het verstrekken en ter beschikking stelten van

persoonsgegevens aan de Opdrachtnemer de Algemene Verordening
Gegevensbeschermlng en andere toepassel'ijke wet- en regelgeving op het gebled
van de bescherming van persoonsgegevens In acht nemen.

10.2 Opdrachtnemer zal b'lj de uitvoering van de opdracht de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en andere toepasselyke wet- en regetgeving op het gebled
van de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen en verkregen

persoonsgegevens uitstuitend verwerken voorzover niet onverenigbaar met het doet
waarvoor de persoonsgegevens worden verkregen.

10.3 Zo nodlg sluiten Opdrachtgever en Opdrachtnemer een verwerkersovereenkomst.
10.4 Opdrachtnemer zal passende technische en organisatorische maatregeten nemen om

de persoonsgegevens te bevelligen tegen vernietlglng, verlies en onbevoegde
toegang.

10.5 Opdrachtgever stemt er mee in dat Opdrachtnemer ten behoeve van de
dienstverlenlng en de optimatisering daarvan werkt met derden zoals ICT-
dienstverleners en leveranciers van administratietools en in dat kader

persoonsgegevens deett met deze derden. Overeenkomstlg de bepalingen uit de
Algemene Verordenlng Gegevensbeschermlng stuit Opdrachtnemer een
verwerkersovereenkomst met de door haar ingeschaketde (sub)verwerkers.
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Artikel 11 - Honorarium
11.1 Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarlum alsmede vergoeding van

gemaakte kosten verschutdigd overeenkomstlg de bij Opdrachtnemer gebrulkelijke
tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

11.2 Opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.
11.3 Indlen na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht

geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals b'tjvoorbeeld tonen en/of prijzen
een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen
tarlefdlenovereenkomstig aan te passen.

11.4 Atle tarieven zijn exctuslef omzetbelasting en andere heffingen wetke van

overheldswege worden opgetegd.

Artikel 12 - Betaling
12.1 Betatlng dlent zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te

geschieden door stortlng of overmaking op de op de factuur aangegeven
bankrekenlng blnnen veertien dagen na factuurdatum. De dag van betating is de dag
van bijschrijving van het verschutdigde op de rekening van Opdrachtnemer. Bezwaren
tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtlng van de
Opdrachtgever niet op.

12.2 Indlen Opdrachtgever niet binnen de in heteerste lid genoemdetermijn, dan weteen

andere tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van
rechtswege in verzulm en is Opdrachtnemer gerechtlgd vanaf dat moment de
wettet'ijke rente in rekening te brengen.

12.3 Indlen Opdrachtgever, handelend in de uitoefenlng van een bedr'ijf of beroep, niet
blnnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever

gehouden tot vergoeding van atte door Opdrachtnemer gemaakte
buitengerechtetljke en gerechtetljke (incasso)kosten, ook voor zover deze kosten de
eventuele rechtertljke proceskostenveroordeling overtreffen, tenz'ij Opdrachtnemer
als verllezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

12.4 Indien Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, Is

Opdrachtgever gehouden tot een vergoeding van bultengerechtetijke incassokosten

ter hoogte van het maximale bedrag conform het Bestuit vergoedlng van

buitengerechtetijke incassokosten. Opdrachtgever Is deze buitengerechtelijke
Incassokosten verschuldigd nadat h'lj, al In verzulm zijnde, vruchteloos Is aangemaand
tot betallng binnen veertien dagen.

12.5 In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de
opdracht ten behoeve van de gezamenl'ijke Opdrachtgevers is ultgevoerd, hoofdet'ijk
aanspraketljk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschutdlgde rente en

kosten.
12.6 Opdrachtnemer behoudt zlch het recht voor om - ook tydens de uitvoerlng van een

opdracht, indlen de flnanciele posltie of het betallngsgedrag van Opdrachtgever
daartoe naar het oordeet van Opdrachtnemer aanteidlng geeft - van Opdrachtgever

gehete of gedeeltetijke vooruttbetaling en/of het stetlen van zekerheid te vertangen,
bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn

verplichtlngen op te schorten.
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Artikel 13 - Reclames
13.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient

op straffe van verval van atte aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van
de stukken of Informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, Indlen
Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redetijkerwijs niet eerder kon ontdekken,
binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schrtftelijk aan Opdrachtnemer te
worden kenbaar gemaakt.

13.2 Een rectame schort de betatingsverptichting van Opdrachtgever niet op, behoudens
voor zover Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hlj de
reclame gegrond acht.

13.3 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 desbetreffende werkzaamheden of het geheet of

gedeeltel'ijk nlet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutle van door
Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid
14.1 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakel'ijk voor een

tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover de tekortkomlng bestaat
in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop blj de
uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd.

14.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemervoor een tekortkoming in de ultvoering van
de opdracht atsmede voor een onrechtmatige daad veroorzaakt door Opdrachtnemer
is beperkt tot driemaal het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het
bepaalde In artikel 10 als honorarium (exctusief omzetbetasting) aan Opdrachtnemer
heeft betaald en/of nog verschuldigd is terzake van de werkzaamheden waarop de
schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband
houdt, met een maximum van driehonderdduizend euro (€300.000,-).

14 .3 De in het voorgaande tid vermelde beperking van de aanspraketijkheld getdt niet voor
zover de schade het gevotg Is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

14.4 Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor:
bij Opdrachtgever of derden ontstane schade dle het gevolg is van de verstrekking
van onjuiste of onvotledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer of 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 nataten van hulppersonen, dle door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer
ingeschakeld zijn (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook
indlen deze werkzaam z'ljn bij een met Opdrachtnemerverbonden organisatle;

- bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevotgschade.
14.5 Een vorderlng tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat

Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij
Opdrachtnemer te z'ljn Ingediend, blj gebreke waarvan het recht op schadevergoeding
vervalt.
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14.6 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vr'ijwaren
voor atte aanspraken van derden - daaronder mede begrepen aandeethouders,
bestuurders, commlssarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelleerde
rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organlsatie van
Opdrachtgever betrokken zijn - die voortvloeien ult of verband houden met de
werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens
voor zover deze aanspraken het gevolg zljn van opzet of grove schuld van
Opdrachtnemer.

Artikel 15 - Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, ven/atlen vorderingsrechten
van Opdrachtgever ult wetken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het
verrlchten van werkzaamheden doorOpdrachtnemerln ledergeval na eenjaarna het moment
waarop Opdrachtgever bekend werd of redetijkerw'tjs bekend kon zijn met het bestaan van
deze rechten.

Artikel 16 - Rechts- en forumkeuze
16.1 Op atle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is ultsluitend het

Nedertands recht van toepassing.
16.2 Tenzij partijen uitdrukketijk schnftetijk anders overeenkomen, worden alle geschilten

dle verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
voorgelegd aan de bevoegde rechter In de plaats waar Opdrachtnemer gevestigd is.

16.3 In afwijklng van het voorgaande lld kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen
voor een andere w'tjze van geschittenbeslechting.
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