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ALGEMENE VOORWAARDEN RUBICON REGISTERACCOUNTANTS B.V.

Artikel 1. Definities
De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van deze atgemene
voorwaarden de volgende betekenls:
1.1 Beroepsregelgeving: de beroeps- en gedragsregels waaraan alle accountants vanwege de

inschr'ijving in het accountantsregistervan de NBA z'ljn onderworpen;
1.2 Bescheiden: atte door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde

informatie of gegevens; atte in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst
door Opdrachtnemer vervaardigde of verzametde gegevens; en alle overige informatle van
enlge retevantie voor de ultvoering of voltooling van de Opdracht. Voornoemde informatie
kan al dan niet zljn opgeslagen op (on)stoffelljke gegevensdragers en al dan nlet zijn
ondergebracht blj derden;

1.3 Medewerker: een natuurl'LJke persoon werkzaam by of verbonden aan de Opdrachtnemer, at
dan nlet op grond van een arbeidsovereenkomst;

1.4 Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich

jegens Opdrachtgever verblndt om bepaatde Werkzaamheden te verrlchten;
1.5 Opdrachtgever: de natuurtijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de

Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
1.6 Opdrachtnemer: het kantoor dat de Opdracht heeft aanvaard. Atte Opdrachten worden

uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, niet door of vanwege een individuele
Medewerker, ook ats Opdrachtgever de Opdracht ultdrukkelijk of stitzw'LJgend heeft verteend
met het oog op ultvoering hlervan door een bepaatde Medewerker of bepaalde
Medewerkers. De artiketen 7:404, 7:407 tid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van
toepasslng uitgesloten;

1.7 Werkzaamheden: atle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever ult te voeren
werkzaamheden en verrlchtlngen waartoe Opdracht is gegeven en dle door Opdrachtnemer
zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvtoeiende werkzaamheden en
verrichtlngen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepasslng op: alte aanbiedingen, offertes,

Opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij
Opdrachtnemer zich verblndt / zat verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor
Opdrachtgever, atsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvtoeiende
Werkzaamheden.

2.2 Afwijkingen van en aanvulllngen op de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden zljn
stechts getdig als ze uitdrukkelljk en schriftetijk zijn overeengekomen In, b'ljvoorbeeld, een

(schriftetijke) Overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiglng.
2.3 Indlen enlge voorwaarde in deze atgemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de

opdrachtbevestiglng dan geldt de In de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor
wat betreft de tegenstrijdlgheid.

2.4 Deze atgemene voorwaarden gelden ook voor eventuete aanvultende of vervolgopdrachten.
2.5 De toepassetijkheld van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door

Opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijkvan de hand gewezen.
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2.6 Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurtijke en rechtspersonen
beroepen die direct of Indirect op wetke w'ljze dan ook, al dan niet op grond van een
arbeldsovereenkomst, bij de dlenstverlenlng aan Opdrachtgever door of vanwege
Opdrachtnemerzyn betrokken.

Artikel 3. Gegevens opdrachtgever
3.1 Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden dle Opdrachtnemer naar zyn oordeel nodig

heeft voor het correct ultvoeren van de verleende Opdracht In de gewenste vorm, op de

gewenste wijze en t'ljdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer
bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.

3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledlgheid en de betrouwbaarheid van de
door hem verstrekte Bescheiden, ook ats deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de
aard van de Opdracht nlet anders voortvloeit.

3.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of
onvolledlge Beschelden.

3.4 Voor rekenlng en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra
kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het nlet,
niet t'ljdlg of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van
deWerkzaamheden noodzaketijke Bescheiden.

3.5 In gevat van elektronische verzending van informatle - waaronder begrepen (maar niet
beperkt tot) belastlngaanglften, jaarrekenlngen, rapportages - van (en In opdracht van)
Opdrachtgever door Opdrachtnemer aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt ats de

partij dle de betreffende informatle ondertekent en verzendt.
3.6 Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het

moment dat Opdrachtgever aan de In het eerste tid genoemde verptichtingen heeft
voldaan.

3.7 Op eerste schriftelljk verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door
Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

Artikel 4. Uitvoering opdracht
4.1 Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtnemlng van de

toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgevlng.
4.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke

Medewerker(s).
4.3 Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te taten verrichten door een door de

Opdrachtnemer aan te wijzen derde.

Artikel. 5. (Beroeps)regelgeving
5.1 Opdrachtgever verleent vottedlge medewerking aan de verplichtingen die voor

Opdrachtnemer voort^toelen uit de toepassetijke (Beroeps)regelgevlng.
5.2 Opdrachtnemer treft passende maatregelen om de van Opdrachtgever afkomstige

persoonsgegevens en andere vertrouwetijke informatie te beschermen. Opdrachtnemer zal
Medewerkers en in te schaketen derden inllchten over het vertrouwetijke karakter van de
informatie. Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer vlndt plaats conform
de toepasselijke (Inter)natlonate wet- en (Beroeps)regetgeving op het gebled van de
beschermlng van persoonsgegevens.
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5.3 Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer In sommige gevallen op basis van

(inter)nationale wet- of (Beroeps)regetgeving verpllcht wordt tot openbaarmaklng van
vertrouwet'ijke informatie van Opdrachtgever. Voor zover nodlg, geeft Opdrachtgever hierb'ij
haar toestemmlng en medewerking aan derget'ijke openbaarmaking, waaronder (maar niet
ultstuitend) in de gevatten dat Opdrachtnemer:
a. in wet- en (beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de ultvoering van zijn

Werkzaamheden bekend geworden, verrichte of voorgenomen ongebruiketijke
transacties dient te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;

b. In bepaalde situatles een fraudemetdlng moet doen;
c. verpllcht is om een onderzoek te doen naar de (Identlteit van) Opdrachtgever dan wet

dlens dlent.
5.4 Opdrachtnemer stuit iedere aansprakelijkheid ult voor schade dle ontstaat bij

Opdrachtgever ten gevotge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem

geldende wet- en (Beroeps)regetgeving.
5.5 Partijen zutten hun verptlchtingen op grond van dlt artikel opleggen aan door hen ln te

schakelen derden.

Artikel 6. Intellectuele eigendom
6.1 Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet tevens In de overdracht van

Intellectuete eigendomsrechten die blj Opdrachtnemer rusten. Atle Intetlectuete
elgendomsrechten die ontstaan tijdens, of voorMoeien uit, de uitvoerlng van de Opdracht
behoren toe aan Opdrachtnemer.

6.2 Het Is Opdrachtgever uitdrukketijk verboden om de producten waarop de Intetlectuele
elgendomsrechten van Opdrachtnemer rusten, dan wet producten waarop Intettectuete
elgendomsrechten rusten met betrekklng tot het gebrulk waar^an Opdrachtnemer

gebrulksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren ofte explolteren. Hlerbij

gaat het bijvoorbeetd (maar nlet ultslultend) om: computerprogramma's,
systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates,
macro's en andere geestesproducten.

6.3 Het is Opdrachtgever nlet toegestaan om de In het tweede lid genoemde producten zonder
voorafgaande schrlftel'ijke toestemmmg van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stetten.
Dlt geldt niet In het geval Opdrachtgever een deskundig oordeel wit verkrijgen over de
ultvoerlng van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zat In dat geval
zijn verplichtingen op grond van dlt artlkel opteggen aan de door hem ingeschakelde
derden.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Ats partijen de verplichtingen ult de Overeenkomst niet, niet tijdig of nlet behoortyk kunnen

nakomen ten gevotge van overmacht In de zln van art. 6:75 BW dan worden dle
verptlchtingen opgeschort tot op het moment dat part'ijen alsnog In staat zijn deze op de
overeengekomen wijze na te komen.

7.2 Als de situatle ats bedoetd In het eerste Lid zich voordoet hebben partijen het recht om de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmlddellijke ingang schriftetijk op te zeggen,
overlgens zonder dat recht op enige schadevergoedlng bestaat.

7.3 Indlen Opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtssltuatie at gedeeltetijk aan de
overeengekomen verptlchtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de verrlchte
Werkzaamheden afzondert'ijk en tussentijds te facturen en dient de Opdrachtgever deze
factuur te votdoen als betrof het een afzonderlijke transactle.
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Artikel 8. Honorarium en kosten
8.1 De door Opdrachtnemer ultgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en

gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekenlng gebracht, tenzij part'ijen uitdrukketijk
anders overeenkomen zoats b'tjvoorbeeld de betaling van een vaste pr'ijs. Betaling van het
honorarlum is niet afhanket'ijk van het resultaat van de Werkzaamheden tenzij schriftelljk
anders Is overeengekomen. Reistijd en verblijfskosten ten behoeve van de Werkzaamheden
worden apart In rekenlng gebracht.

8.2 Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de
dectaraties van door Opdrachtnemer Ingeschaketde derden aan Opdrachtgever In rekenlng

gebracht.
8.3 Opdrachtnemer heeft het recht om de betaling van een voorschot te vragen aan

Opdrachtgever. Het niet (tydlg) betaten van het voorschot kan een reden z'ljn voor
Opdrachtnemer om de Werkzaamheden (tljdelijk) op te schorten.

8.4 Als na de totstandkomlng van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheet is
uitgevoerd, honoraria of pr'tjzen wijzigen, heeft Opdrachtnemer het recht om het
overeengekomen tarief aan te passen, tenzij uitdrukket'ijk anders Is overeengekomen.

8.5 Indien dit wettetljk verplicht Is dan wordt de omzetbelastlng apart ln rekening gebracht over
atle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen.

Artikel 9. Betaling
9.1 Betatlng door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschutdlgde bedragen dient,

zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekenlng,
te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag
van betating is de dag van byschr'ijving van het verschuldigde op de rekening van
Opdrachtnemer.

9.2 Als Opdrachtgever nlet blnnen de In het eerste tld genoemde term'ijn heeft betaald, ls
Opdrachtgever van rechtswege In verzulm en

'is
Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat

moment de wettelijke (handels)rente ln rekening te brengen.
9.3 Als Opdrachtgever niet blnnen de In het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is

Opdrachtgever gehouden tot vergoedlng van alle daadwerkelljk door Opdrachtnemer

gemaakte gerechtetijke en bultengerechtelljke (Incasso)kosten. De vergoeding van de

gemaakte kosten beperkt zich nlet tot de eventueel door de rechter vastgestelde
kostenveroordellng.

9.4 In gevat van een gezamentyk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk
aanspraket'ijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.

9.5 Ats de financiete positle of het betatingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeet van
Opdrachtnemer daartoe aantelding geeft, of ats Opdrachtgever nalaat een voorschot dan
wel een dedaratie binnen de daarvoor gestetde betalingstermijn te votdoen dan is
Opdrachtnemer gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverw'ijld

(aanvultende) zekerheld stett ln een door Opdrachtnemer te bepaten vorm. Als
Opdrachtgever nataat om de vertangde zekerheid te stellen dan is Opdrachtnemer

gerechtlgd, onvermlnderd zyn overige rechten, de verdere ultvoering van de Overeenkomst
onmiddeltijk op te schorten en Is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ult welke
hoofde ook verschutdlgd is, dlrect opelsbaar.
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Artikel 10. Termijnen
10.1 Ats tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termljn/datum Is afgesproken waarbinnen

de Opdracht dient te worden ultgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een
vooruitbetating te voldoen - indien overeengekomen - of (b) de noodzaket'ijke Beschelden
tljdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wljze ter beschikklng te stetten, dan
treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer In overteg over een nieuwe termijn/datum
waarbinnen de Opdracht dlent te worden ultgevoerd.

10.2 Term'LJnen waarblnnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zljn atleen te
beschouwen als een fatate termijn als dlt uitdrukkelijk en met zoveet woorden tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer (schriftel'ijk) overeengekomen is.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaringen
11.1 Opdrachtnemer Is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat

Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledlge Bescheiden heeft
verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd. Hieronder wordt mede begrepen de
sltuatie dat de Opdrachtnemer niet in staat is dejaarstukken binnen de wettetijke termijn te
deponeren bij de Kamer van Koophandet ats gevotg van een handelen of nataten (aan de
zljde) van de Opdrachtgever.

11.2 Opdrachtnemer is niet aanspraket'ijk voor indlrecte schade, daaronder begrepen: gederfde
winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of
Indlrecte schade die het gevolg is van het nlet, nlet t'ljdlg of niet deugdel'ijk presteren door
Opdrachtnemer.

11.3 De aanspraketijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de vergoeding van de dlrecte
schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare
tekortkommg(en) in de ultvoerlng van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid voor dlrecte
schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aanspraketijkheldsverzekeraar van
Opdrachtnemer voor het betreffende gevat wordt uitgekeerd, vermeerderd met het
eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen elgen rlslco. Onder
dlrecte schade wordt - onder meer - verstaan: de gemaakte redetijke kosten ter vaststetling
van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelljke kosten om de prestatle
van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te taten beantwoorden en de gemaakte redetijke
kosten ter voorkomlng of beperking van de schade.

11.4 Als, om wetke reden dan ook, de aanspraketijkheidsverzekeraar nlet tot uitkering - zoals
bedoeld In tid 3 van dit artikel - overgaat, is de aansprakelljkheld van Opdrachtnemer
beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte
honorarlum. Als de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een toopt'ijd van meer dan
een (1)jaar, dan wordt het hlervoor bedoetde bedrag gestetd op eenmaal het bedrag van
het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in
rekenlng Is gebracht aan Opdrachtgever. In geen geval zat de totale vergoeding van de
schade op grond van dlt artikeltid meer bedragen dan €300.000 per toerekenbare
tekortkomlng, tenzij partljen - gezlen de omvang van de Opdracht of de risico's die met de
Opdracht gepaard gaan - reden zien om bij het aangaan van de Overeenkomst afte wijken
van dltmaxlmum.

11.5 Een samenhangende serle van toerekenbare tekortkomlngen geldt ats een (1) toerekenbare
tekortkoming.

11.6 De in dlt artlkel opgenomen beperklngen van aanspraketijkheid getden niet indlen en voor
zover sprake Is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar
teidlnggevend management.
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11.7 Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer
heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of
verbetermg van de uitgevoerde Werkzaamheden.

11.8 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die
veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige
Beschelden heeft verstrekt.

11.9 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (Medewerkers van
Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschaketde derden daaronder begrepen) die in
verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden, welke schade het gevolg is van
het handeten of nataten van Opdrachtgever of van onveitlge situaties in diens bedrijf of
organisatie.

11.10 Het bepaatde In de leden 1 t/m 9 van dlt artlkel heeft zowel betrekking op de contractuele
als de buitencontractuete aansprakeLijkheld van Opdrachtnemerjegens Opdrachtgever.

Artikel 12. Opzegging
12.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te atlen tijde (tussent'ijds) de Overeenkomst

onmiddettijk opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn door middet van een
schriftel'ijke kennisgevlng aan de andere partij. Als de Overeenkomst eindlgt voordat de
Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschutdlgd overeenkomstlg de
door Opdrachtnemer opgegeven uren voor Werkzaamheden dle ten behoeve van
Opdrachtgever zijn verrlcht.

12.2 Als Opdrachtgever overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft Opdrachtnemer recht op
vergoedlng van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettlngsvertles, op
vergoedlng van additionele kosten dle Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt, en op
vergoeding van kosten die voortvtoelen ult eventuele annulering van Ingeschaketde derden

(zoats - onder meer - de eventuele kosten met betrekklng tot onderaannemlng).
12.3 Ats Opdrachtnemer overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft Opdrachtgever recht op

medewerking van Opdrachtnemer bij de overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij
er sprake is van opzet of bewuste roeketoosheld aan de zijde van Opdrachtgever waardoor
Opdrachtnemer zich genoodzaakt zlet om tot opzegglng over te gaan. Voorwaarde voor het
recht op medewerking ats In dlt lid bepaatd, Is dat Opdrachtgever atle ondertlggende
openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft votdaan.

Artikel 13. Opschortingsrecht
13.1 Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvutdige belangenafweging de nakoming van at

zijn verptichtlngen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere
zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat atte opelsbare vorderlngen op
Opdrachtgever votledlg z'tjn votdaan.

13.2 Het eerste lld is nlet van toepassing op Beschelden van Opdrachtgever dle (nog) geen
bewerklng door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 14. Vervaltermijn
Voor zover in deze atgemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervatlen vorderlngsrechten en
andere bevoegdheden van Opdrachtgever ult wetke hoofde ookjegens Opdrachtnemer in verband
met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, In ieder geval na een jaar na het
momentwaarop Opdrachtgever bekend werd of redet'LJkerwijs bekend kon zyn met het bestaan van
deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een ktacht in te
dienen b'lj de daartoe aangewezen Instantle(s) voor de ktachtbehandellng en/of de Raad voor
Geschitten.
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Artikel 15. Elektronische communicatie en elektronisch deponeren vanjaarstukken
15.1 Tijdens de ultvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door

middet van etektronische mlddeten met elkaar communlceren en/of gebrulk maken van
elektronlsche opstag (zoats ctoud-toepassingen). Behoudens voor zover schriftelljk anders is
overeengekomen, mogen part'ijen ervan ultgaan dat verzending van correct geadresseerde
faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-maits die vla Internet worden verstuurd) en
voicemaitberlchten ongeacht of deze vertrouwetijke informatle of stukken bevatten dle op
de Opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzetfde getdt voor
andere door de andere partij gebrulkte ofaanvaarde communicatiemiddelen.

15.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zljn jegens etkaar niet aanspraketijk voor schade die
eventueel voortvloeit b'lj een of ieder van hen ten gevolge van het gebrulk van elektronlsche
mlddelen van communicatie, netwerken, apptlcatles, etektronlsche opstag, of overige
systemen waaronder - maar nlet beperkt tot - schade ten gevotge van niet-aflevering of
vertraglng bij de aflevering van elektronlsche communicatie, om'tssies, vervormlng,
onderschepplng of manipulatle van elektronische communicatie door derden of door

programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van
etektronische communlcatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed
functioneren van het tetecommunlcatienetwerk of andere voor etektronische communicatie
benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove
schuld. Het voorgaande getdt eveneens voor het gebruik dat Opdrachtnemer daarvan
maakt in haar contacten met derden.

15.3 In aanvutllng op het vorige tid aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakel'ijkheid voor enlge
schade ontstaan door of In verband met het elektronisch verzenden van (etektronlsche)
jaarstukken en het dlgitaat deponeren daarvan bij de Kamer van Koophandel.

15.4 Zowel Opdrachtgever ats Opdrachtnemer zulten at hetgeen redel'LJkerwijs van ieder van hen
verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde
nsico's.

15.5 De data-uittreksels ult de computersystemen van verzender teveren dwlngend bew'ijs op
van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatle tot het
moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

15.6 Het bepaalde in artlket 11 ls van dienovereenkomstlge toepassing.

Artikel 16. Overige bepalingen
16.1 Ats Opdrachtnemer op locatle van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, garandeert

Opdrachtgever een geschlkte werkptek, die votdoet aan de wettetijk gestelde ARBO-normen
en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekklng tot arbeidsomstandigheden.
Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer In dat geval wordt voorzlen
van kantoorruimte en overlge facitlteiten dle naar het oordeel van Opdrachtnemer
noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en dle votdoen aan alte
daaraan te stetlen (wettelijke) verelsten. Met betrekking tot beschlkbaar gestetde
(computer)facititelten is Opdrachtgever verptlcht voor contlnuTteit zorg te dragen onder
meer door middel van afdoende back-up, veitlgheid en vlruscontrote procedures.
Opdrachtnemer zal vlruscontrole procedures toepassen wanneer Opdrachtnemer van de
faclliteiten van Opdrachtgever gebrulk maakt.

16.2 Opdrachtgever zal geen b'lj de ultvoering van de Werkzaamheden betrokken Medewerkers
aannemen of benaderen om b'lj Opdrachtgever, at dan niet tljdetijk, dlrect of indlrect In
dienst te treden, dan wel direct of mdlrect ten behoeve van Opdrachtgever, at dan nlet In
toondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of
enlge vertenglng daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.
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16.3 Deze algemene voorwaarden z'ljn zowel in de Nederlandse als Engelse taal opgestetd.
Ingevat van verschil of tegenstrijdigheid tussen de Engetse en de Nedertandse tekst, Is de
Nedertandse tekst bindend.

16.4 Bepalingen in de Opdracht dle uitdrukketijk of naar hun aard ook na afloop of beelndiging
van de Opdracht van kracht dienen te blijven, blljven na aftoop of beeindiging van kracht,
waaronder mede begrepen de artlketen 6, 8, 9, 11, 16 lld 2 en 17.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze
17.1 De Overeenkomst wordt beheerst door Nedertands recht.
17.2 Alte geschillen zutten worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement

waarin Opdrachtnemer gevestigd is.
17.3 Het bepaalde in lld 1 en 2 van dlt artiket laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever

om een geschll voor te teggen blj de Raad voor Geschitten en/of een ktacht in te dienen bij
de Opdrachtnemer zetf, de Accountantskamer (tuchtrecht) of de Ktachtencommlssie

(klachtrecht).

Artikel 18. Reparatieclausule nietigheden
18.1 Als enlge bepating uit deze algemene voorwaarden of uit de onderllggende

Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dete nietlg en/of niet getdlg en/of niet afdwlngbaar
mocht z'tjn, dit tengevotge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wet
anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de getdigheid van atle andere
bepatlngen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.

18.2 Als op enige bepating In de Opdracht of op een gedeelte van de Opdracht rechtens geen
beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeette van de Opdracht onverminderd van
kracht, met dlen verstande dat de bepating op het gedeette waarop geen beroep kan
worden gedaan, geacht moet worden zodanlg te zijn aangepast dat een beroep daarop wel
mogel'ijk is, waarbij de Intentle van partijen met betrekking tot de oorspronkel'ijke bepaling
c.q. het oorspronkelijke gedeette zoveet moget'tjk in stand btljft.
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