
ALGEMENE VOORWAARDEN  

Armino & Verhoosel is de handelsnaam van de maatschap Armino & Verhoosel 
waarvan S.S.E. Advies B.V. en  Armino Private Governance Consulting de maten 
zijn. In de onderstaande algemene voorwaarden heeft de aanduiding “Armino & 
Verhoosel” ook betrekking op S.S.E. Advies B.V. en  Armino Private Governance 
Consulting. 

1 TOEPASSELIJKHEID  

. 1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten 
verleend door ons, behoudens voor zover de toepasselijkheid van de 
Algemene Voorwaarden ingevolge wet- of regelgeving of op grond van een 
schriftelijke overeenkomst is uitgesloten of beperkt en behoudens 
wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, die door beide partijen 
uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.   

. 1.2  De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt 
hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.   

. 1.3  De onderscheiden hoofdstukken in de Algemene Voorwaarden zijn op een 
Opdracht van toepassing krachtens overeenkomst dan wel wanneer wij er 
redelijkerwijze van uit mogen gaan dat de Opdracht onder het betreffende 
hoofdstuk valt.   

. 1.4  Indien de inhoud of uitleg van de Opdrachtbevestiging en de Algemene 
Voorwaarden conflicteren, prevaleert de inhoud van de 
Opdrachtbevestiging. Indien de inhoud of uitleg van de hoofdstukken in de 
Algemene Voorwaarden onderling strijdig zijn, prevaleert het hoofdstuk dat 
het meest specifiek op de Opdracht van toepassing is.   

. 1.5  De Opdracht wordt door ons uitgevoerd met inachtneming van geldende 
(inter)nationale wet- en regelgeving, de van toepassing zijnde 
beroepsregels daaronder begrepen. Wij zijn nimmer gehouden tot enig 
handelen of nalaten dat met de hiervoor bedoelde wet- en regelgeving 
strijdig of onverenigbaar is.   

2 TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT  

. 2.1  De Opdracht vormt de gehele overeenkomst tussen u en ons. Al hetgeen 
vóór de totstandkoming van de Opdrachtbevestiging is voorgevallen en 
besproken wordt buiten beschouwing gelaten bij de uitleg van de Opdracht, 
tenzij datgene specifiek in de Opdrachtbevestiging is opgenomen. De 
Opdracht treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke en mondelinge 



overeenkomsten, offertes, afspraken en mededelingen met betrekking tot 
het onderwerp van de Opdracht. Wijzigingen in de Opdracht zijn uitsluitend 
geldig wanneer zij op schrift zijn gesteld, met dien verstande dat de 
omvang van de Diensten als omschreven in de Opdrachtbevestiging door 
partijen in overleg schriftelijk kan worden gewijzigd, waaronder begrepen 
per e-mail. Wanneer wij reeds een aanvang met de werkzaamheden 
hebben gemaakt (b.v. door informatie te verzamelen, het project in te 
plannen of een eerste advies te verlenen), treedt de Opdracht in werking 
met ingang van de aanvang van die werkzaamheden.   

. 2.2  De Opdracht komt tot stand op het moment dat de door u en ons 
ondertekende schriftelijke overeenkomst waarin de Opdracht is vastgelegd 
(“Opdrachtbevestiging”) door ons retour is ontvangen en heeft – voor zover 
van toepassing – terugwerkende kracht tot het moment waarop wij de 
werkzaamheden hebben aangevangen.   

. 2.3  Conform de Wet voorkoming witwassen en financiering van terrorisme 
(Wwft) dienen wij een potentiële opdrachtgever te identificeren en de 
identificatie te verifiëren alvorens wij met de uitvoering van de Opdracht 
kunnen beginnen. Verificatie van de door de potentiële opdrachtgever 
verstrekte gegevens zal plaatsvinden op basis van documenten, gegevens 
en inlichtingen uit onafhankelijke en betrouwbare bron, zoals het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel en voor opdrachtgevers 
die zijn opgericht naar buitenlands recht op basis van de informatie 
verstrekt door onafhankelijke professionele zakelijke dienstverleners. Wij 
kunnen uw medewerking vragen ten aanzien van de identificatie en de 
verificatie. De beoordeling of de identificatie en de verificatie 
overeenkomstig de wet is geschied is voorbehouden aan ons.   

3 VERPLICHTINGEN VAN CLIENT  

. 3.1  U dient alle gegevens en bescheiden, die wij nodig hebben voor het correct 
en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door ons 
gewenste vorm en wijze aan ons ter beschikking te stellen.   

. 3.2  U dient ons in dat kader onverwijld te informeren over (wijzigingen in) uw 
juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen binnen de groep 
waartoe u behoort, alsmede van alle overige (financiële) 
samenwerkingsverbanden waarin u deelneemt of waarvan u onderdeel 
uitmaakt, een en ander in de ruimste zin van het woord en van overige 
feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de 
Opdracht van belang kunnen zijn, teneinde ons in staat te stellen ons aan 
de van toepassing zijnde onafhankelijkheidsvoorschriften te kunnen 
houden.   



. 3.3  U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de opdrachtomschrijving en 
voor de beslissingen die u naar aanleiding en/of (mede) op basis van onze 
werkzaamheden neemt of wilt nemen, waaronder begrepen het nemen van 
managementbeslissingen in uw onderneming.   

. 3.4  U staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan 
ons ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze 
via, of van derden afkomstig zijn.   

. 3.5  De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra 
kosten en schade,  ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter 
beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten 
en/of medewerkers, zijn voor uw rekening en risico.   

4 VERPLICHTIGINGEN VAN ONS  

. 4.1  Wij nemen krachtens een Opdracht uitsluitend inspanningsverbintenissen 
op zich. Wij zullen de Diensten uitvoeren met inachtneming van de 
zorgvuldigheid van een redelijk handelend en redelijk bekwaam 
professionele dienstverlener. Wij garanderen echter niet de uitkomst van 
bepaalde resultaten.   

. 4.2  Wij zullen ons in redelijkheid inspannen om de Diensten volgens de in de 
opdrachtbevestiging, dan wel in andere door ons schriftelijk geaccordeerde 
stukken vermelde planning te verrichten. Tenzij door beide partijen 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt echter dat alle 
door ons en/of door Opdrachtgever genoemde data voor de Diensten het 
karakter hebben van een inschatting, uitsluitend bedoeld zijn ten behoeve 
van de planning en derhalve niet contractueel bindend zijn.   

. 4.3  Hoewel wij wellicht inzage dienen te nemen van het bepaalde in 
conceptovereenkomsten of in (notariële) akten die door de juridische 
adviseurs van Opdrachtgever zijn opgesteld, zijn wij niet gekwalificeerd om 
juridisch advies te verstrekken. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen, zijn wij dan ook niet verantwoordelijk voor (het 
beoordelen van) juridische aspecten of de beantwoording van 
rechtsvragen.   

. 4.4  Wij kunnen tijdens de uitvoering van de Diensten mondeling ideeën 
uitwisselen met Opdrachtgever dan wel ideeën in concept aan 
Opdrachtgever tonen. De definitieve, schriftelijk aan Opdrachtgever 
verstrekte versie van een dergelijk concept of mondeling advies, vervangt 
alle eerdere concepten of mondelinge adviezen. Indien Opdrachtgever zich 
baseert dan wel vertrouwt op, dan wel zich bij een handelen of nalaten laat 



leiden door een concept of mondeling advies geschiedt zulks geheel voor 
eigen rekening en risico.   

. 4.5  Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn wij 
niet verplicht om rekening te houden met gebeurtenissen die na de datum 
van de afronding van de Diensten plaatsvinden.   

. 4.6  Indien bepaalde wet- of regelgeving, een toezichtskader of een 
gedragscode van toepassing zijn voor de professional(s) die op grond van 
de Opdracht werkzaamheden verricht(en), maken de desbetreffende regels 
deel uit van de Opdracht. Opdrachtgever verklaart de daaruit voor ons 
voortvloeiende verplichtingen volledig te zullen respecteren.   

. 4.7  Wij bepalen de wijze waarop en door welke personen de Opdracht wordt 
uitgevoerd en nemen daarbij de door u kenbaar gemaakte eisen zoveel 
mogelijk in acht, tenzij daar in een separate overeenkomst uitdrukkelijk van 
wordt afgeweken.   

. 4.8  Op uw verzoek worden door u ter beschikking gestelde gegevens na 
uitvoering van de Opdracht geretourneerd. Wij houden ter zake van de 
Opdracht een eigen (elektronisch) werkdossier aan met daarin (kopieën 
van) naar ons oordeel relevante stukken, dat ons eigendom blijft. Bij de 
uitvoering van de Opdracht worden wij niet geacht over informatie te   

beschikken uit andere Opdrachten die wij voor u hebben verricht dan wel thans 
voor u verrichten.  

5 GEHEIMHOUDING EN DATA PROTECTION  

. 5.1  Tenzij (i) enige bepaling uit (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving 
ons tot bekendmaking verplicht; of (ii) wij of personen verbonden aan of 
werkzaam bij of voor ons voor zichzelf optreden of optreden in een tucht-, 
civiel-, bestuurs of strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van 
belang kan zijn, zullen wij en de door ons ingezette personen 
vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens niet openbaren of aan 
andere derden dan genoemd in lid 2 verstrekken.   

. 5.2  U stemt ermee in dat in het kader van: (i) een Opdracht door u aan ons 
verstrekt, (ii) het voldoen aan op ons rustende wettelijke verplichtingen, wij 
vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens betreffende u en/of 
personen (voorheen) werkzaam bij of voor of verbonden aan u, uw cliënten 
of derden, verwerken, waaronder begrepen het delen van deze gegevens 
met:  



. (a)  indien noodzakelijk met partijen betrokken bij de uitvoering van de 
Opdracht; en   

. (b)  onze verzekeraars of juridisch of financieel adviseurs.   

. 5.3  Wij zullen passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie 
en  persoonsgegevens te beschermen en de door ons in te schakelen 
derden en medewerkers in  lichten over het vertrouwelijke karakter van de 
informatie.   

. 5.4  Verwerking van persoonsgegevens door ons vindt plaats conform de 
toepasselijke  (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied 
van de bescherming van  persoonsgegevens.   

. 5.5  Tenzij sprake is van (inter)nationale wet- of (beroeps) regelgeving die u 
verplicht tot  openbaarmaking of daartoe door ons voorafgaande 
schriftelijke toestemming is verleend, zult u informatie met betrekking tot de 
Opdracht, de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet 
schriftelijke uitingen van ons, niet openbaren of aan derden verstrekken.   

. 5.6  Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan 
door hen in te schakelen derden.   

. 5.7  Wij zijn gerechtigd tot het vermelden van uw naam en het in hoofdlijnen 
vermelden van de verrichte werkzaamheden aan onze (potentiële) 
opdrachtgevers ter indicatie van onze ervaring.   

6 HONORARIUM  

. 6.1  Wij hebben recht op de vergoeding conform de Opdrachtbevestiging. 
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is deze 
vergoeding niet afhankelijk van het resultaat van onze werkzaamheden.   

. 6.2  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen 
overheadkosten, reistijd, reis- en verblijfskosten en overige door ons in 
verband met de Opdracht gemaakte kosten afzonderlijk aan Cliënt in 
rekening worden gebracht.   

. 6.3  Indien lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan na de totstandkoming 
van de Opdracht, doch voordat de werkzaamheden geheel zijn afgerond, 
zijn wij gerechtigd overeengekomen tarieven dienovereenkomstig aan te 
passen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.   

. 6.4  Iedere begroting voor Diensten is gebaseerd op onze inschatting omtrent 



de omvang van de te verrichten werkzaamheden, waarbij rekening wordt 
gehouden met de uitgangspunten in de Opdrachtbevestiging. Tenzij in de 
Opdrachtbevestiging anders is overeengekomen, zal een begroting worden 
aangepast, bijvoorbeeld wanneer de Diensten complexer blijken te zijn of 
meer tijd kosten dan verwacht.   

. 6.5  Ons honorarium is exclusief onze onkosten en exclusief declaraties van 
door ons ingeschakelde, maar met uw goedkeuring ingeschakelde, derden. 
  

. 6.6  Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van 
overheidswege (kunnen) worden opgelegd en zullen door ons aan u 
worden doorbelast.   

7 BETALING  

. 7.1  Betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden 
binnen 15 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de 
factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van 
een door ons aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van 
de ingediende facturen schorten uw betalingsverplichting niet op.   

. 7.2  Onze facturen zijn na verzending aan Cliënt direct opeisbaar. Indien wij 
binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum geen betaling hebben 
ontvangen, mogen wij de wettelijke rente in rekening brengen. 
Onverminderd onze overige rechten zijn wij gerechtigd de Diensten geheel 
of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, indien wij niet binnen dertig 
(30) dagen na de factuurdatum betaling hebben ontvangen.   

. 7.3  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die wij maken of 
hebben gemaakt in verband met de niet-nakoming door u van uw 
(betalings)verplichtingen zijn voor uw rekening.   

. 7.4  Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle opdrachtgevers 
voor zover de werkzaamheden ten behoeve van deze gezamenlijke 
opdrachtgevers zijn uitgevoerd, hoofdelijk verbonden voor de betaling van 
het volledige factuurbedrag aan ons.   

. 7.5  Wij zijn gerechtigd van Cliënt te verlangen dat deze (aanvullende) 
zekerheid stelt in een door ons te bepalen vorm. Indien Cliënt nalaat de 
verlangde zekerheid te stellen, zijn wij gerechtigd, onverminderd haar 
overige rechten, de uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten 
en is al hetgeen Cliënt aan ons uit welken hoofde ook verschuldigd is, 
direct opeisbaar.   



8 KLACHTEN  

. 8.1  Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het 
factuurbedrag dienen op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk 
binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover 
u klaagt, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, de 
fout of de tekortkoming, indien u aantoont dat u het gebrek, de fout of de 
tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan ons kenbaar te 
worden gemaakt.   

. 8.2  Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten uw betalingsverplichting 
niet op. U bent in geen geval gerechtigd op grond van een klacht met 
betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of betaling te 
weigeren van andere door ons geleverde diensten waarop de klacht geen 
betrekking heeft.   

. 8.3  Ingeval van een terechte en tijdig uitgebrachte klacht heeft u de keuze 
tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium of het 
kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde 
werkzaamheden.   

9 LEVERINGSTERMIJN  

. 9.1  Indien u voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter 
beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de 
werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de 
informatie en/of materialen geheel aan ons ter beschikking is/zijn gesteld.   

. 9.2  De termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn 
slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit vooraf schriftelijk is 
overeengekomen.   

. 9.3  De Opdracht kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – 
niet door u wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij wij de 
Opdracht ook niet of niet geheel uitvoeren binnen een aan ons na afloop 
van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke 
termijn.   

10 DUUR EN BEËINDIGING  

. 10.1  De Opdracht eindigt zodra de Diensten zijn verricht, behoudens eerdere 
beëindiging conform de Opdracht.   

. 10.2  Tenzij in de Opdrachtbevestiging anders is bepaald, waaronder mede 
begrepen de uitdrukkelijke overeenstemming over een bepaalde duur of 



over de duur van een project, kan de Opdracht te allen tijde door ieder der 
partijen en ongeacht de aanwezigheid van een tekortkoming worden 
beëindigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere 
partij. Indien een partij de uit de Opdracht voortvloeiende verbintenissen 
niet of niet geheel   

nakomt, kan zij beëindiging als bedoeld in de vorige volzin voorkomen door haar 
verplichtingen alsnog na te komen binnen een redelijke termijn, indien dit 
redelijkerwijze van de wederpartij kan worden gevergd. Voorts kan de Opdracht 
onmiddellijk schriftelijk door ieder der partijen worden beëindigd indien de andere 
partij (i) surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, (ii) failliet is 
verklaard, (iii) in verzuim raakt , dan wel (iv) het vrije beheer over een 
aanmerkelijk gedeelte van haar vermogen verliest.  

. 10.3  Wij zijn gerechtigd de Opdracht onmiddellijk te beëindigen door middel 
van een schriftelijke kennisgeving aan Cliënt, indien wij constateren dat (a) 
de overheid, een toezichthoudende instantie, een beroepsorganisatie of 
een bestuursorgaan nieuwe wet- of regelgeving, besluiten, beleid of 
aanwijzingen heeft ingevoerd of bestaande wet- of regelgeving, besluiten, 
beleid of aanwijzingen heeft gewijzigd als gevolg waarvan de uitvoering 
van de Opdracht geheel of gedeeltelijk onwettig of anderszins onrechtmatig 
zou zijn dan wel in strijd zou komen met de onafhankelijkheids- of 
beroepsregels, dan wel indien (b) omstandigheden zodanig zijn gewijzigd 
(met inbegrip van maar niet beperkt tot veranderingen in de zeggenschap 
over Cliënt of over een of meer Groepsmaatschappijen van Cliënt) dat de 
uitvoering van de Opdracht door ons geheel of gedeeltelijk in strijd met de 
wet of anderszins onrechtmatig zou zijn of in strijd zou komen met de 
onafhankelijkheids- of beroepsregels.   

. 10.4  Ingeval van beëindiging van de Opdracht is Cliënt aan ons een 
vergoeding verschuldigd conform de Opdrachtbevestiging voor de tot en 
met de beëindigingsdatum verrichte Diensten en gemaakte kosten.   

11 AANSPRAKELIJKHEID  

. 11.1  Wij zullen onze werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij 
de zorgvuldigheid in acht nemen die van ons mag worden verwacht. Indien 
een fout wordt gemaakt doordat u aan ons onjuiste of onvolledige 
informatie heeft verstrekt, zijn wij voor de daardoor ontstane schade niet 
aansprakelijk. Onze totale aansprakelijkheid jegens u voor eventuele 
fouten die bij zorgvuldig handelen door ons zouden zijn vermeden, is 
beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de 
door ons afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, 
vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen 



toepasselijke eigen risico. Indien in verband met de uitvoering van een 
opdracht schade aan zaken of personen wordt toegebracht waarvoor wij 
aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in 
het desbetreffende geval uit hoofde van de door ons afgesloten 
verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder 
deze verzekering toepasselijke eigen risico.   

. 11.2  Wordt de Opdracht uitgevoerd ten behoeve van meer (rechts)personen, 
dan geldt de beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van de Opdracht 
voor alle betrokken (rechts)personen gezamenlijk. Het is aan die groep van 
betrokken (rechts)personen zelf om in geval van aansprakelijkheid de 
maximaal uit te keren schadevergoeding onderling te verdelen.   

. 11.3  U vrijwaart ons voor vorderingen van derden wegens schade die 
veroorzaakt is doordat u aan ons onjuiste of onvolledige informatie heeft 
verstrekt, tenzij u aantoont dat de schade geen verband houdt met 
verwijtbaar handelen of nalaten dat u is toe te rekenen dan wel is 
veroorzaakt door onze opzet of bewuste roekeloosheid en tenzij 
dwingende (inter)nationale wet- of (beroeps) regelgeving een dergelijke 
bepaling niet toestaat.   

. 11.4  Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of 
namens ons. U zult uw eventuele vorderings- en verhaalsrechten 
uitsluitend uitoefenen tegen ons en niet tegen onze (bestuurders van) 
aandeelhouders, bestuurders of werknemers of door ons ingeschakelde 
hulppersonen.   

. 11.5  Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolg-, indirecte, bedrijfs- of strafschade 
en/of winstderving.   

. 11.6  Tenzij zulks uitdrukkelijk in de Opdracht is bepaald, worden door ons 
geen  beleggingsadviezen verstrekt hetgeen tevens inhoudt dat onze 
uitingen ter zake van enige  organisatie niet kunnen worden opgevat als 
beleggingsadviezen.   

. 11.7  Sommige zaken waarbij wij door u om advies worden gevraagd, hebben 
mogelijk persoonlijke  belastinggevolgen voor (managing) directors, 
werknemers en andere personen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid 
dragen, tenzij u ons hebt gevraagd om te adviseren op dergelijke 
belastinggevolgen en wij deze opdracht hebben aanvaard.   

. 11.8  Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor veranderingen in de feiten en 
omstandigheden welke wij in aanmerking hebben genomen tijdens het 
vervullen van de Opdracht en welke   



wijzigingen zijn ontstaan voordat u, of namens u, ons advies heeft opgevolgd, 
tenzij u ons tijdig van die veranderingen op de hoogte hebt gebracht.  

12 CONTRACTOVERNEMING/VRIJWARING  

. 12.1  Het is u niet toegestaan (enige verplichting uit) de Opdracht over te 
dragen aan derden, tenzij wij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord 
gaan. Wij zijn gerechtigd aan deze toestemming, welke niet op onredelijke 
gronden zal worden onthouden, voorwaarden te verbinden. U verbindt zich 
in ieder geval om in dat geval alle ter zake relevante 
(betalings)verplichtingen uit de Opdracht en deze algemene voorwaarden 
aan de derde op te leggen. U blijft te allen tijde naast deze derde hoofdelijk 
aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Opdracht en de algemene 
voorwaarden.   

. 12.2  U vrijwaart ons ter zake van alle aanspraken van derden die mochten 
ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige 
verplichting door u uit de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden, 
tenzij dwingende (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgevingen dergelijke 
bepaling niet toestaat. Deze vrijwaring wordt mede bedongen ten behoeve 
van de door ons voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde 
(bestuurders van) aandeelhouders, bestuurders of werknemers van ons en 
derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze vrijwaring 
kunnen doen.   

13 INTERNETGEBRUIK  

Partijen kunnen door middel van elektronische maiI met elkaar communiceren. 
Partijen erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals 
- maar niet beperkt tot - vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en 
virussen. Partijen stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn 
voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het 
gebruik van elektronische mail. Dat geldt eveneens voor het gebruik dat wij van 
elektronische communicatie - ongeacht de vorm daarvan - maken in onze 
contacten met derden waaronder begrepen de (Nederlandse) 
belastingdienst(en). Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen 
verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van 
voornoemde risico’s. In het geval van twijfel tussen partijen over de inhoud van 
ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.  

14 VERVALTERMIJN  

Voor zover in de Opdracht niet anders is bepaald, vervallen uw vorderingsrechten 
en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens ons in ieder geval na het 



verstrijken van één jaar nadat de schade waarvoor wij aansprakelijk worden 
gehouden zich voor het eerst heeft gemanifesteerd en in elk geval na verloop van 
vijf jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.  

15 AFSTAND VAN RECHTEN  

Het niet direct afdwingen van enig recht of enige bevoegdheid zal onze rechten 
en bevoegdheden onder deze Opdracht niet beïnvloeden of beperken. Afstand 
van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Opdracht zal uitsluitend van 
kracht zijn indien deze uitdrukkelijk schriftelijk is gedaan.  

16 CONVERSIE  

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk 
bezwarend karakter daarvan, op enige bepaling van de Opdracht geen beroep 
kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud 
en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, 
zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.  

17 NAWERKING  

De bepalingen van deze Opdracht, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de 
bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Opdracht van kracht blijven, 
zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.  

18 STRIJDIGE CLAUSULES/VOORRANG  

In het geval deze algemene voorwaarden en de schriftelijke overeenkomst van 
opdracht onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, prevaleren de in de 
schriftelijke overeenkomst van opdracht opgenomen voorwaarden. Uitsluitend in 
de schriftelijke overeenkomst van opdracht kan worden afgeweken van deze 
algemene voorwaarden.  

19 WERVINGSVERBOD  

Geen der partijen mag tijdens de uitvoering van de Opdracht en binnen één jaar 
na beëindiging van de Opdracht medewerkers die vanuit de wederpartij 
betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Opdracht in 
dienst nemen of met deze medewerkers over indiensttreding onderhandelen dan 
in overleg met de wederpartij. De partij die ondanks dit wervingsverbod toch 
(een) medewerker(s) van de andere partij in dienst neemt is gehouden aan die 
andere partij tenminste de wervingskosten te voldoen die de andere partij zal 
moeten maken om (een) vervangende medewerker(s) aan te trekken.  

20  



20.1 20.2  

21  

In deze 21.1  

21.2 21.3  

21.4 21.5  

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE  

Op alle Opdrachten en onderhandelingen tussen partijen is Nederlands recht van 
toepassing. Alle geschillen die verband houden met Opdrachten tussen partijen 
zullen in eerste instantie door de bevoegde rechter worden beslecht.  

BEGRIPPEN  

algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “Opdracht”: de mondelinge of 
schriftelijke overeenkomst, waarbij wij ons jegens u verbinden werkzaamheden te 
verrichten. “Diensten: de Diensten als omschreven in de 
Opdrachtbevestiging. “Opdrachtbevestiging”: de schriftelijke overeenkomst van 
opdracht, en eventuele andere bijlagen daarbij, met Armino & Verhoosel.  

“U” of “Opdrachtgever”: de partij voor wie de Opdracht wordt verricht. “Wij of 
“Ons”: Armino & Verhoosel.  
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