Algemene Voorwaarden NOVI
Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan NOVI, hierna te noemen opdrachtnemer.
A. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
Opdrachtnemer: de (accountants)praktijk die de Overeenkomst sluit en deze
algemene voorwaarden hanteert. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend
aan de (accountants)praktijk en niet aan enige aan de (accountants)praktijk
verbonden persoon te zijn gegeven. Alle Overeenkomsten komen dan ook tot
stand met Opdrachtnemer.
Overeenkomst/Opdracht: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve
van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging of offerte.
Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die
door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande
geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging of offerte;
Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking
gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in
het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde
goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
B. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en opdrachten, hoe ook genaamd, welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.
Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk
en schriftelijk te worden bevestigd.
2. De algemene voorwaarden van toeleveranciers maken deel uit van de
overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze algemene
voorwaarden worden bij het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gesteld, welke deze door ondertekening van de overeenkomst voor ontvangen, bekend en akkoord verklaard. Deze voorwaarden
zijn eveneens te vinden op de website van de toeleverancier en worden
op verzoek kosteloos aan opdrachtgever toegezonden.
3. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met
opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor
zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden, dan wel
de algemene voorwaarden van toeleveranciers. Bij twijfel over de vraag
of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden
van opdrachtnemer.
C. Aanvang en duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de
door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer
retour is ontvangen en ondertekend.
2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere
middelen te bewijzen.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard
of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een
bepaalde tijd is aangegaan.
D. Gegevens opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren
van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste
wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen. Opdrachtgever dient de
benodigde gegevens ter vaststelling van zijn identiteit voorafgaand aan de
uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer te verstrekken.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten
tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer
ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van
derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van
welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet juist en/of niet volledig zijn
van de gegevens die door opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn verstrekt.
3. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende
extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet
behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor
rekening van opdrachtgever.
4. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter
beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder N,
aan deze geretourneerd.

E. Gebruikersvoorwaarden van software van derden
1. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar
gebruiksrecht voor de te beschikking gestelde software met betrekking
tot de overeengekomen doelstellingen. Opdrachtgever zal zich bij zulk
gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in deze algemene
voorwaarden, de algemene voorwaarden van de betreffende toeleverancier
en de overeenkomst.
2. Opdrachtgever bepaalt welke informatie met behulp van de software wordt
opgeslagen en/of uitgewisseld. Opdrachtnemer heeft geen kennis van die
informatie, tenzij opdrachtgever daar nadrukkelijk om verzoekt. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de
software opgeslagen en/of uitgewisselde informatie.
3. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan om derden de software
te laten gebruiken.
4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens
niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht
de uitvoering van een overeenkomst en verdere werkzaamheden op te
schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens
de alsdan gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
Eventuele boetes komen uitsluitend voor rekening van opdrachtgever.
5. Opdrachtgever heeft uitsluitend recht op garanties en aanvullende diensten,
waaronder doch niet uitsluitend een back-up, indien dit nadrukkelijk en
afzonderlijk is overeengekomen.
F. Uitvoering overeenkomst
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende overeenkomst
wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met
tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever
omtrent de uitvoering van de opdracht.
2. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een
zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan
evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder
kennis-geving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de
opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel
van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale
uitvoering van de opdracht. De kosten van deze aan te wijzen persoon of
derde worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
4. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels en hetgeen krachtens de wet van haar
wordt geëist.
5. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve
van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de
werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt
het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht
van opdrachtgever zijn verricht. Deze werkzaamheden dienen betrekking te
hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.
6. De uitvoering van de opdracht is niet - tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk
wordt vermeld – specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de
werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal opdrachtnemer
daarover aan opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden
aan de door de beroepsorganisaties uitgevaardigde frauderichtlijnen.
7. Een overeenkomst tot beschikbaarstelling van software wordt aangegaan
voor 12 maanden, tenzij anders overeengekomen. Een aanvaarde opdracht
tot beschikbaarstelling van software leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van opdrachtnemer.
G. Onderhoud & ondersteuning
1. Opdrachtnemer, dan wel diens toeleverancier, heeft het recht de software
van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en/of om
fouten te herstellen. Het verbeteren van software is een inspanningsverplichting en geen garantie dat alle fouten worden hersteld.
2. Voor het gebruik en het onderhoud van die software kan opdrachtnemer
nimmer worden aangesproken tot meer of anders dan geldt in de relatie
tussen opdrachtnemer en zijn desbetreffende toeleverancier.
3. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de software zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken dan wel dat alle fouten
of andere gebreken worden verbeterd zonder afzonderlijk daarvoor
afgesloten overeenkomst.
4. Opdrachtnemer verleent geen ondersteuning m.b.t. de geleverde software.
Opdrachtgever dient zich voor vragen, technische storingen en klachten
over de software te richten tot de betreffende leverancier.

H. Buitengebruikstelling
1. Opdrachtnemer, dan wel diens toeleverancier, is gerechtigd zonder
voorafgaande bekendmaking de server, applicatie en/of software (tijdelijk)
buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover
dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud en/of aanpassingen ter
verbetering van het systeem of de applicatie, zonder dat hierdoor enig recht
op schadevergoeding van opdrachtgever jegens opdrachtnemer ontstaat.
2. Opdrachtnemer heeft het recht geleverde software (tijdelijk) buiten gebruik
te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake
van de overeenkomst een verplichting jegens opdrachtnemer niet nakomt
en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of de algemene
voorwaarden van een toeleverancier en/of op verzoek van het bevoegde
gezag. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft
ondanks de buitengebruikstelling bestaan.
I . Geheimhouding en exclusiviteit
1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij
de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft
alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door opdrachtgever ter
beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend
uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en
andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking,
opdrachtnemer een informatieplicht opleggen, of voor zover opdrachtgever opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze
bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de
organisatie van opdrachtnemer, voor zover opdrachtnemer zulks voor een
zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening
aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd
de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan
te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan
door hem ingeschakelde derden.
5. Opdrachtgever moet de door of namens opdrachtnemer aan opdrachtgever
verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een persoon die zich aanmeldt met de
gebruikersnaam en het wachtwoord van een gebruiker ook daadwerkelijk
die gebruiker is. Zodra opdrachtgever weet of reden heeft te vermoeden dat
gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden,
moet opdrachtgever opdrachtnemer daarvan op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van opdrachtgever of diens toeleverancier
om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen.
6. Voor beveiliging van de geleverde software geldt een inspanningsverplichting en deze wordt verzorgt door de betreffende leverancier.
7. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van
opdrachtnemer, is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen,
opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer
openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen,
behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit,
geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende
werkzaamheden van opdrachtnemer, op opdrachtgever een wettelijke of
beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of opdrachtgever voor zichzelf
optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
J . Intellectuele eigendom
1. De rechten van intellectuele eigendom op al hetgeen opdrachtnemer
gebruikt en/of ter beschikking stelt in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst, berusten bij opdrachtnemer of haar licentiegevers. Niets in
de overeenkomst of deze voorwaarden strekt tot overdracht van rechten
van intellectuele eigendom, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder
begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen,
(model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling
van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Opdrachtnemer kan aan opdrachtgever op programmatuur, software e.d.
een gebruiksrecht verlenen. Dit gebruiksrecht eindigt altijd op het moment
dat de overeenkomst eindigt, tenzij anders wordt overeengekomen.
Na einde van het gebruiksrecht dient opdrachtgever het gebruik van de
programmatuur e.d. te staken en gestaakt te houden. Opdrachtgever dient
eventuele programmatuur van zijn systemen te verwijderen.
4. Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand
te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de
werkzaamheden van opdrachtnemer.
5. Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of in de over-

eenkomst, mag opdrachtgever ter beschikking gestelde
software niet decompileren of daarop reverseengineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan
beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen
van software te verwijderen of te omzeilen.
K. Overmacht
1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig
of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare
oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen
opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze
op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste
lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke
ingang schriftelijk op te zeggen.
3. Voor zover de Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze
zal kunnen nakomen, is de opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen.
4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van uitval
of onbereikbaarheid door overmacht, alsmede van storingen in het internet
of bij andere providers, uitval van elektriciteit, uitval van hardware, pogingen
van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, een
niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers e.d.
L. Honorarium
1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op
het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald
voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan
opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst
van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van
de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar
mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
3. Het honorarium van opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en/of kan worden berekend op basis
van tarieven per door opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid en is
verschuldigd naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden ten
behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
4. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen,
is opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden
de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, hetgeen
opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.
5. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten
en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel
verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
6. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de
opdracht geheel is uitgevoerd of de overeengekomen periode is verstreken,
lonen en/of prijzen van opdrachtnemer en/of toeleveranciers een wijziging
ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer
hierover andere afspraken hebben gemaakt.
7. Vaste maandprijzen en uurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd volgens de
CBS-index voor lonen voor bedrijfstak specialistische zakelijke dienstverlening.
M. Betaling
1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen
14 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, door middel van storting
ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de
betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting
of schuldvergelijking.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel
niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of
ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke
rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een
en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke
incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15 % van het
te vorderen bedrag.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers
zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

N. Reclame
1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken
of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na
de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek
redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar
gemaakt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting
van opdrachtgever niet op.
3. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van
opdrachtgever in verband met de reclame.
4. Opdrachtgever erkent dat software nimmer foutloos is. Voor software
geldt dat voor onvolkomenheden die het normale gebruik niet wezenlijk
beperken, reclame niet mogelijk is. Voor software van toeleveranciers geldt
dat opdrachtnemer nimmer tot meer of anders kan worden gehouden dan
tot het hetgeen geldt in de relatie met de desbetreffende toeleverancier
van opdrachtnemer.
O. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever, die
ontstaat doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer geen, onjuiste of
onvolledige bescheiden heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn
aangeleverd. Hieronder wordt mede begrepen de situatie dat de opdrachtnemer niet in staat is de jaarstukken binnen de wettelijke termijn te
deponeren bij de Kamer van Koophandel als gevolg van een handelen
of nalaten (aan de zijde) van de opdrachtgever.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen:
gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en
andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet,
niet tijdig of niet deugdelijk presteren door opdrachtnemer.
3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de vergoeding van de
directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie
van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. Onder
directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten
ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte
redelijke kosten om de prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst
te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of
beperking van de schade. Deze aansprakelijkheid is: bij alle Opdrachten beperkt
tot maximaal één (1) maal het honorarium over de - tot het moment van de
toerekenbare tekortkoming(en) - verrichte Werkzaamheden in het kader van
de desbetreffende overige opdracht. Indien uitvoering van de opdracht een
periode bestrijkt die langer is dan zes (6) maanden, dan wordt het hiervoor
bedoelde bedrag gesteld op één (1) maal het honorarium over de in het kader
van de opdracht in de laatste de zes (6) maanden verrichte werkzaamheden.
4. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één
(1) toerekenbare tekortkoming.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden
niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid
van opdrachtnemer of haar leidinggevend management.
6. 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 verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.
7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer
geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.
8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden
(medewerkers van opdrachtnemer en door opdrachtnemer ingeschakelde
derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht
schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van
opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
9. Het bepaalde in de leden 1 t/m 8 van dit artikel heeft zowel betrekking op
de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever.
P. Opzegging
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst
opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid,
is het bepaalde onder I, tweede lid van toepassing.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
3. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging
beëindigt is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke
redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat
de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.
4. Voor duurovereenkomsten geldt dat opzegging schriftelijk dient te geschieden
met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
5. Voor zover er door of namens opdrachtgever gegevens ingevoerd zijn in of
middels de software, spant opdrachtnemer zich in deze zo volledig mogelijk
ter beschikking te stellen aan opdrachtgever bij het beëindigen van de
overeenkomst. Opdrachtnemer is hierbij afhankelijk van de medewerking
en de methoden van diens leverancier.

Opdrachtnemer zal een kopie van de gegevens welke
opdrachtnemer van en over opdrachtgever beschikt
binnen 14 dagen na opzegging aan opdrachtgever
ter beschikking stellen in de aanwezige vorm.
Q. Opschortingsrecht
1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al
zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment
dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot
zaken of bescheiden van opdrachtgever die nog geen bewerking door
opdrachtnemer hebben ondergaan.
R. Persoonsgegevens
1. Het gebruik van de software brengt verwerking van persoonsgegevens
met zich mee. Opdrachtnemer fungeert hierbij als bewerker. In die hoedanigheid zal opdrachtnemer zich houden aan alle op haar rustende wettelijke
verplichtingen. Door het aangaan van deze overeenkomst geeft opdrachtgever opdrachtnemer opdracht om de persoonsgegevens van gebruikers te
verwerken in het kader van de software. Andere verwerkingen zal opdrachtnemer alleen uitvoeren in opdracht van opdrachtgever of als daartoe een
wettelijke verplichting bestaat.
2. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de door opdrachtnemer
verwerkte en te verwerken gegevens schriftelijk of per e-mail bekend
maken en/of wijzigen.
3. Opdrachtnemer, dan wel diens toeleverancier zal passende technische en
organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen
tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze
maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de
techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht
zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens
te voorkomen.
S. Elektronische communicatie en elektronisch deponeren
van jaarstukken
1. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren
en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloud-toepassingen).
Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen
partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde e-mails
(met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten
die op de opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard.
Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde
communicatiemiddelen.
2. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor
schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van
het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken,
applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar
niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging
bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming,
onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden
of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of
verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en
het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of
andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens
voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat opdrachtnemer daarvan
maakt in haar contacten met derden.
3. In aanvulling op het vorige lid aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met het elektronisch
verzenden van (elektronische) jaarstukken en het digitaal deponeren daarvan bij de Kamer van Koophandel.
4. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van
ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van
het optreden van voornoemde risico’s.
5. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend
bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische
communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
6. Het bepaalde in artikel O is van dienovereenkomstige toepassing.
T. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is.
3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van
opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en/
of een klacht in te dienen bij de opdrachtnemer zelf, de Accountantskamer
(tuchtrecht) of de Klachtencommissie (klachtrecht).

