
Algemene voorwaarden Cijfers & Feiten B.V. - ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 32128115 

Deze algemene voorwaarden z i jn van toepassing op al le contractuele re lat ies 
van 

Ci j fers & Feiten B.V. 

Artikel 1 Algemeen 
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  
A opdrachtgever:  De part i j  d ie opdracht geeft  
B opdrachtnemer :  Ci j fers & Feiten B.V. 

Artikel 2 Toepasselijkheid 
2.1 Deze algemene voorwaarden z i jn van toepassing op al le 
 rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever,  behoudens 
 wi jz ig ingen in deze voorwaarden, welke door beide part i jen ui tdrukkel i jk  
 en schr i f te l i jk  d ienen te z i jn bevest igd. 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst 
3.1 De overeenkomst komt tot  stand op het moment dat de door 
 opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevest ig ing 
 retour is  ontvangen. De bevest ig ing is gebaseerd op de ten t i jde daarvan 
 door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informat ie.  De 
 bevest ig ing wordt geacht de overeenkomst vol ledig en ju ist  weer te 
 geven. 
3.2 Het staat part i jen vr i j  te bewi jzen dat de overeenkomst op andere wi jze 
 tot  stand is gekomen. 
3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde t i jd  tenzi j  u i t  de 
 aard, strekking of inhoud van de ver leende opdracht voortv loei t  dat deze 
 voor een bepaalde t i jd  is  aangegaan. 

Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgever 
4.1 Opdrachtgever is  gehouden al le gegevens en bescheiden, welke 
 opdrachtnemer overeenkomstig z i jn oordeel nodig heeft  voor het correct 
 u i tvoeren van de ver leende opdracht,  t i jd ig in de gewenste vorm en op de 
 gewenste wi jze ter beschikking te ste l len. 
4.2 In geval van opdrachten tot  contro le van f inancie le verantwoordingen zal  
 d ie voor de ui tvoer ing of  vol tooi ing van de opdracht re levant is . 
4.3 Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid,  ju istheid en 
4.4 De ui t  de vertraging in de ui tvoer ing van de opdracht voortv loeiende 
 extra kosten en het extra honorar ium, ontstaan door het n iet ,  n iet  t i jd ig 
 of  n iet  behoorl i jk  ter  beschikking ste l len van de ver langde gegevens en 
 bescheiden, z i jn voor rekening van opdrachtgever.  
4.5 Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt,  worden de ter 
 beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd. 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht 
5.1 Opdrachtnemer bepaalt  de wi jze waarop en door welke persoon de 
 ver leende opdracht u i tgevoerd wordt.  
5.2 Opdrachtnemer kan eerst  meer werkzaamheden verr ichten en aan 
 opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is  verstrekt,  



 indien opdrachtgever h iervoor vooraf toestemming heeft  ver leend. 
5.3 Indien opdrachtgever derden bi j  de ui tvoer ing van de opdracht wenst te 
 betrekken, zal  h i j  daartoe s lechts overgaan na daarover met 
 opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt .  Het bepaalde in de 
 vor ige volz in is  van overeenkomstige toepassing op opdrachtgever.  

Artikel 6 Geheimhouding 
6.1 Opdrachtnemer is ,  tenzi j  h i j  een wette l i jke of  beroepspl icht tot  
 bekendmaking heeft ,  verpl icht tot  geheimhouding tegenover derden. 
6.2 Opdrachtnemer is  n iet  gerecht igd de informatie d ie aan hem door 
 opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot  een ander 
 doel dan waarvoor z i j  werd verkregen. Hierop wordt echter een 
 u i tzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor z ichzelf  optreedt 
 in een tucht,  c iv ie le,  of  strafprocedure waarbi j  deze informatie van 
 belang kan z i jn.  
6.3 Tenzi j  daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schr i f te l i jke 
 toestemming is ver leend, zal  opdrachtgever de inhoud van rapporten, 
 adviezen of andere al  of  n iet  schr i f te l i jke u i t ingen van opdrachtnemer, 
 d ie n iet  z i jn opgesteld of  gedaan met de strekking derden van de daar in 
 neergelegde informatie te voorzien, n iet  kenbaar maken. De 
 opdrachtgever zal  er tevens voor zorg dragen dat derden niet  van de in 
 de vor ige z in bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. 
6.4 Opdrachtnemer zal  z i jn verpl icht ingen op grond van di t  ar t ikel  opleggen 
 aan de door hem ingeschakelde derden. 

Artikel 7 Intellectuele eigendom 
7.1 Opdrachtnemer behoudt z ich al le rechten voor met betrekking tot  
 producten van de geest,  welke hi j  gebruikt  of  heeft  gebruikt  in het kader 
 van de ui tvoer ing van de opdracht van opdrachtgever,  voor zover deze 
 u i t  de wet voortv loeien. 
7.2 Het is  opdrachtgever u i tdrukkel i jk  verboden die producten, waaronder 
 mede begrepen computerprogramma's,  systeemontwerpen, adviezen, 
 (model-)contracten, werkwi jzen en andere geestesproducten van 
 opdrachtnemer, een en ander in de ru imste z in des woords, a l  dan niet  
 met inschakel ing van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te 
 explo i teren. 
7.3 Het is  opdrachtgever n iet  toegestaan hulpmiddelen van die producten 
 aan derden ter hand te ste l len, anders dan ter inwinning van een 
 deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer. 

Artikel 8 Honorarium 
8.1 Het honorar ium van opdrachtnemer is  n iet  afhankel i jk  van de ui tkomst 
 van de ver leende opdracht.  
8.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst,  doch voordat de 
 opdracht geheel is  u i tgevoerd, lonen en/of pr i jzen een wi jz ig ing 
 ondergaan, is  opdrachtnemer gerecht igd het overeengekomen tar ief  
 d ienovereenkomstig aan te passen, tenzi j  opdrachtgever en 
 opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. 
8.3 Het honorar ium van opdrachtnemer wordt,  zo nodig vermeerderd met 
 declarat ies van ingeschakelde derden per maand, (danwel a ls voorschot 
 vooraf per maand of kwartaal)  in rekening gebracht,  tenzi j  opdrachtgever 
 en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.  Over a l le 
 door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de 



 omzetbelast ing afzonderl i jk  in rekening gebracht. 
8.4 De opdrachtnemer heeft  het recht,  rekening houdend met de wette l i jke 
 bepal ingen, gestegen kosten door te berekenen en haar honorar ium aan 
 te passen. 
Artikel 9 Betaling 
9.1 Betal ing door opdrachtgever d ient,  zonder af trek,  kort ing of  
 schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen 
 termi jnen, doch in geen geval later dan veert ien dagen na 
 factuurdatum. Betal ing dient te geschieden in Euro's door middel van 
 stort ing ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wi jzen 
 bankrekening. 
9.2 Indien opdrachtgever n iet  b innen de onder 9.1 genoemde termi jn heeft  
 betaald,  dan wel n iet  b innen de nader overeengekomen termi jn heeft  
 betaald,  is  opdrachtnemer gerecht igd, nadat h i j  opdrachtgever tenminste 
 eenmaal heeft  aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestel l ing 
 en onverminderd de over ige rechten van opdrachtnemer, vanaf de 
 vervaldag opdrachtgever de wette l i jke rente in rekening te brengen tot  op 
 de datum van algehele voldoening. 
9.3 Alle in redel i jkheid gemaakte gerechtel i jke en buitengerechtel i jke 
 ( incasso-) kosten, d ie opdrachtnemer maakt a ls gevolg van de niet-
 nakoming door opdrachtgever van diens betal ingsverpl icht ingen, komen 
 ten laste van opdrachtgever.  
9.4 Indien de f inancie le posi t ie of  het betal ingsgedrag van opdrachtgever 
 naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleid ing geeft ,  is  
 opdrachtnemer gerecht igd van opdrachtgever te ver langen. dat deze 
 onverwi j ld (aanvul lende) zekerheid ste l t  in  een door opdrachtnemer te 
 bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de ver langde zekerheid te 
 ste l len, is  opdrachtnemer gerecht igd, onverminderd z i jn over ige rechten, 
 de verdere ui tvoer ing van de overeenkomst onmiddel l i jk  op te schorten 
 en is a l  hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer ui t  welke hoofde ook 
 verschuldigd is.  d irect opeisbaar.  
9.5 In geval van een gezamenl i jk  gegeven opdracht z i jn opdrachtgevers,  voor 
 zover de werkzaamheden ten behoeve 
 van de gezamenl i jke opdrachtgevers z i jn verr icht,  hoofdel i jk  verbonden 
 voor de betal ing van het factuurbedrag. 

Artikel 10 Reclames 
10.1 Reclames met betrekking tot  de verr ichte werkzaamheden en/of 
 factuurbedrag dienen schr i f te l i jk  b innen 60 dagen na de 
 verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever 
 reclameert ,  dan wel b innen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek 
 indien opdrachtgever aantoont dat h i j  het gebrek redel i jkerwi js n ier 
 eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. 
10.2 Reclames als in het eerste l id  bedoeld, schorten de betal ingsverpl icht ing 
 van opdrachtgever n iet  op. 
10.3 In geval van een terecht u i tgebrachte reclame heeft  opdrachtnemer de 
 keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorar ium, het 
 kosteloos verbeteren of opnieuw verr ichten van de afgekeurde 
 werkzaamheden of het geheel of  gedeelte l i jk  n iet  (meer) u i tvoeren van de 
 opdracht tegen een rest i tut ie naar evenredigheid van door opdrachtgever 
 reeds betaald honorar ium. 



Artikel 11 Leveringstermijn 
11.1 Is  opdrachtgever een voorui tbetal ing verschuldigd of d ient h i j  voor de 
 u i tvoer ing benodigde informatie en/of mater ia len ter beschikking te 
 ste l len, dan gaat de termi jn waarbinnen de werkzaamheden dienen te 
 worden afgerond niet  eerder in dan nadat de betal ing geheel is  ontvangen 
 respect ievel i jk  de informatie en/of mater ia len geheel ter beschikking z i jn 
 gesteld.  
11.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te z i jn afgerond, z i jn 
 s lechts te beschouwen als een fata le termi jn,  indien di t  u i tdrukkel i jk  is  
 overeengekomen. 
11.3 De overeenkomst kan -  tenzi j  u i tvoer ing ontwi j fe lbaar b l i jvend onmogel i jk  
 is  -  door opdrachtgever n iet  wegens termi jnoverschr i jd ing worden 
 ontbonden. tenzi j  opdrachtnemer de overeenkomst ook niet  of  n iet  geheel 
 u i tvoert  b innen een hem na af loop van de overeengekomen 
 lever ingstermi jn schr i f te l i jk  aangezegde redel i jke termi jn.  Ontbinding is 
 dan toegestaan conform art ikel  265 Boek 6 van het Burger l i jk  Wetboek. 

Artikel 12 Opzegging 
12.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te a l len t i jde de overeenkomst 
 opzeggen. 
12.2 Opzegging dient schr i f te l i jk  aan de wederpart i j  te worden meegedeeld.  

Artikel 13 Aansprakelijkheid 
13.1 Opdrachtnemer zal  z i jn werkzaamheden naar beste kunnen verr ichten en 
 daarbi j  de zorgvuld igheid in acht nemen die van een administrateur en 
 belast ingadviseur kan worden verwacht.  Indien een fout wordt gemaakt 
 doordat de opdrachtgever hem onjuiste of  onvol ledige informatie heeft  
 verstrekt,  is  opdrachtnemer voor de daarvoor ontstane schade niet  
 aansprakel i jk .  Indien de opdrachtgever aantoont dat h i j  schade heeft  
 geleden door een fout van opdrachtnemer die b i j  zorgvuld ig handelen zou 
 z i jn vermeden, is  opdrachtnemer voor d ie schade s lechts aansprakel i jk  
 tot  een maximum van een maal het bedrag van het honorar ium voor de 
 desbetref fende opdracht over het laatste kalenderjaar,  tenzi j  er  aan de 
 z i jde van opdrachtnemer sprake is van opzet of  daarmee gel i jk  te ste l len 
 grove nalat igheid. 
13.2 In geval het administrat ieve werkzaamheden van opdrachtnemer betref t ,  
 vr i jwaart  opdrachtgever opdrachtnemer voor vorder ingen van derden 
 wegens schade die veroorzaakt is  doordat opdrachtgever aan 
 opdrachtnemer onju iste of  onvol ledige informatie heeft  verstrekt,  tenzi j  
 opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met 
 verwi j tbaar handelen of nalaten z i jnerz i jds dan wel veroorzaakt is  door 
 opzet of  grove schuld van opdrachtnemer. 
13.3 In geval het f iscale werkzaamheden van opdrachtnemer betref t ,  vr i jwaart  
 opdrachtgever opdrachtnemer tegen vorder ingen van derden, u i t  welke 
 hoofde ook, d ie ste l len schade te hebben geleden door of  verband 
 houdende met een dienst d ie opdrachtnemer aan opdrachtgever heeft  
 ver leend. Dit  ar t ikel  is  n iet  van toepassing op vorder ingen die z i jn 
 veroorzaakt door opzet of  grove schuld van opdrachtnemer. 

Artikel 14 Vervaltermijn 
Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet  anders is  bepaald,  verval len 
vorder ingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever u i t  welke 
hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met werkzaamheden door 



opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop 
opdrachtgever bekend werd of redel i jkerwi js bekend kon z i jn met het bestaan 
van deze rechten en bevoegdheden. 

Artikel 15 Toepasselijk recht en forumkeuze 
15.1 Op al le overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop 
 deze Algemene Voorwaarden van toepassing z i jn,  is  Nederlands recht 
 van toepassing. 
15.2 Alle geschi l len die verband houden met overeenkomsten tussen 
 opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze 
 voorwaarden van toepassing z i jn en welke niet  tot  de competent ie van de 
 kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het 
 arrondissement waarin opdrachtnemer z i jn woonplaats heeft .  


