BizZnizZ Partners B.V.
Algemene voorwaarden
Artikel 1.  Aleeeee
a.  In deze algemene voorwaarden wordt
verstaan onder:
Opdrachtgever: de parti die opdracht
geeft;
Opdrachtnemer: BizZnizZ Partners B.V.,
statutair gevestgd te Zaanstreek, alsmede
de aan hem gelieerde ondernemingen, i.c.
de parti die de opdracht feiteliik heef
aanvaard (hierna “BizZnizZ Partners B.V.”)
b.  Uitsluitend BizZnizZ Partners B.V. geldt
tegenover Opdrachtgever als
Opdrachtnemer. Op de rechtsverhouding
tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever
bliiven de artkelen 7:404 en 7:407, tweede
lid, van het Burgerliik Wetboek buiten
toepassing. De persoon die direct of
indirect aandeelhouder is van BizZnizZ
Partners B.V. en die professionele
werkzaamheden verricht ten behoeve van
BizZnizZ Partners B.V. zal door of vanwege
BizZnizZ Partners B.V. kunnen worden

aangeduid als “partner”, zulks in
overeenstemming met het algemeen
gebruik in de professionele praktik. De als
zodanig aangeduide persoon handelt bii de
uitoefening van ziin professionele
werkzaamheden uitsluitend voor rekening
en risico van BizZnizZ Partners B.V.
Artikel 2 Toepaasseljkkeeje
a.  Deze algemene voorwaarden ziin van
toepassing op alle rechtsverhoudingen
tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever,
behoudens afwiikingen van deze
voorwaarden welke door Opdrachtnemer
uitdrukkeliik en schrifeliik ziin bevestgd.
b.  Deze algemene voorwaarden gelden ook
voor eventuele aanvullende en
vervolgopdrachten.
c.  De gedrags- en beroepsregels voor
Opdrachtnemer maken deel uit van de
overeenkomst tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart
de hieruit voor Opdrachtnemer
voortvloeiende verplichtngen steeds
volledig te respecteren. De betrefende
gedrags- en beroepsregels worden
Opdrachtgever op verzoek toegezonden.
e.  Indien enig beding, deel uitmakend van
deze algemene voorwaarden of van de
overeenkomst gesloten tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever nietg
zou ziin of vernietgd wordt, bliif de
overeenkomst voor het overige in stand en
zal het betrefende beding in overleg
tussen partien onverwiild worden
vervangen door een beding dat de
strekking van het oorspronkeliike beding
zoveel mogeliik benadert.
e.  Eventuele algemene voorwaarden van
Opdrachtgever bliiven buiten toepassing.
f.  De in de Nederlandse taal opgestelde
algemene voorwaarden hebben gelding
boven de in de Engelse of een andere taal
opgestelde algemene voorwaarden.
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Artikel 3 Totsta ekoej e e euauar va ee
overee koest
a.  De overeenkomst komt tot stand op het
moment dat de door Opdrachtnemer en
Opdrachtgever ondertekende oferte of
opdrachtbevestging door Opdrachtnemer
retour is ontvangen, dan wel op het
moment dat Opdrachtnemer op
(mondeling) verzoek van Opdrachtgever is
begonnen met de uitvoering van de
werkzaamheden voor Opdrachtgever. De
oferte dan wel de opdrachtbevestging is
gebaseerd op de ten tide hiervan door
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
verstrekte informate.
b.  Het staat partien vrii te bewiizen dat de
overeenkomst op andere wiize tot stand is
gekomen.
c.  De overeenkomst wordt aangegaan voor
onbepaalde tid tenzii uit de inhoud, aard
of strekking van de verleende opdracht
voortvloeit dat deze voor bepaalde tid is
aangegaan.
Artikel 4 n foreatieverstrekkj e eoor
Opaeraceteever
a.  Opdrachtgever is gehouden alle gegevens
en bescheiden, welke Opdrachtnemer naar
ziin oordeel nodig heef voor het correct
uitvoeren van de verleende opdracht, tidig
in de gewenste vorm en op de gewenste
wiize ter beschikking stellen.
b.  Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op de
hoogte brengen van alle informate die
voor de uitvoering van de opdracht
relevant is.
c.  Opdrachtgever staat in voor de iuistheid,
volledigheid en betrouwbaarheid van de
aan Opdrachtnemer ter beschikking
gestelde gegevens en bescheiden, ook
indien deze van derden afomstg ziin, voor
zover uit de aard van de opdracht niet
anders voortvloeit.
e.  Indien en voor zover Opdrachtgever zulks
verzoekt, worden de betrefende
bescheiden aan deze geretourneerd.
e.  De uit de vertraging in de uitvoering van de
opdracht voortvloeiende extra kosten en
extra honoraria, ontstaan door het niet,
niet tidig of niet behoorliik ter beschikking
stellen van de verlangde gegevens en
bescheiden, ziin voor rekening van
Opdrachtgever.
Artikel 5 ijtvoerj e va ee opaeracet
a.  Opdrachtnemer bepaalt de wiize waarop
en door welke persoon de verleende
opdracht wordt uitgevoerd.
b.  Bii de uitvoering van een opdracht mag
Opdrachtnemer na overleg met
Opdrachtgever mede één of meer
personen betrekken die niet direct of
indirect aan Opdrachtnemer ziin
verbonden. Artkel 7:404 van het Burgerliik
Wetboek wordt hierbii uitgesloten.
c.  Een tekortschieten van een persoon als
bedoeld in het tweede lid van dit artkel
kan alleen aan Opdrachtnemer worden
toegerekend, indien Opdrachtgever

aantoont dat de keuze van Opdrachtnemer
van deze persoon onzorgvuldig is geweest.
e.  Op deze algemene voorwaarden kunnen
zich ook die natuurliike en rechtspersonen
beroepen die direct of indirect op enigerlei
wiize bii de dienstverlening door of
vanwege Opdrachtnemer ziin betrokken.
Artikel 6 Geeejeeouaej e
a.  Opdrachtnemer is, tenzii hii een weteliike of
beroepsplicht tot bekendmaking heef,
verplicht tot geheimhouding tegenover
derden.
b.  Opdrachtnemer is niet gerechtgd de
informate die aan hem door
Opdrachtgever ter beschikking wordt
gesteld aan te wenden voor een ander doel
dan waarvoor zii werd verkregen. Hierop
wordt echter een uitzondering gemaakt in
het geval Opdrachtnemer voor zichzelf
optreedt in een tucht -, civiele of
strafprocedure waarbii deze stukken van
belang kunnen ziin.
c.  Tenzii hiertoe door Opdrachtnemer
voorafgaande schrifeliike toestemming is
verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van
rapporten, adviezen of andere al of niet
schrifeliike uitngen van Opdrachtnemer,
die niet ziin opgesteld of gedaan met de
strekking derden van de hierin neergelegde
informate te voorzien, niet openbaar
maken. Opdrachtgever zal er tevens voor
zorg dragen dat derden niet van de in de
vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen
nemen.
e.  Opdrachtnemer zal ziin verplichtngen op
grond van dit artkel opleggen aan door
hem ingeschakelde derden.
Artikel 7 n tellectuaele ejee eoe
a.  Tenzii schrifeliik uitdrukkeliik anderszins is
overeengekomen, bliiven alle intellectuele
eigendomsrechten ter zake van door
Opdrachtnemer verleende diensten en/of
door Opdrachtnemer gebruikte of
verstrekte zaken berusten bii
Opdrachtnemer of ziin licentegevers.
b.  Het is Opdrachtgever - zonder
voorafgaande schrifeliike toestemming
van Opdrachtnemer -uitdrukkeliik
verboden die producten van de geest
waarop intellectuele eigendomsrechten
van Opdrachtnemer (of ziin licentegevers)
rusten, waaronder mede begrepen
computerprogramma's,
systeemontwerpen, werkwiizen, adviezen
en (model)contracten, al dan niet met
inschakeling van derden te
verveelvoudigen, te openbaren en/of te
exploiteren.
c.  Het is Opdrachtgever niet toegestaan
hulpmiddelen van die producten aan
derden ter hand te stellen, anders dan ter
in winning van een deskundig oordeel
omtrent de werkzaamheden van
Opdrachtnemer.
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Artikel 8 Ho orarjuae
a.  Het honorarium van Opdrachtnemer is niet
afhankeliik van de uitkomst van de
verleende opdracht.
b.  Indien, voordat de opdracht geheel is
uitgevoerd, lonen en/of priizen een
wiiziging ondergaan, is Opdracht-nemer
gerechtgd in geval van een
duurovereenkomst de overeengekomen
vergoeding dienovereenkomstg aan te
passen, tenzii Opdrachtgever en
Opdrachtnemer hierover andere afspraken
hebben gemaakt.
c.  Het honorarium van Opdrachtnemer, zo
nodig vermeerderd met voorschoten en
declarates van derden, wordt in beginsel
per maand of na volbrenging van de
werkzaamheden aan Opdrachtgever in
rekening gebracht, tenzii Opdrachtgever en
Opdrachtnemer hierover andere afspraken
hebben gemaakt. Over alle door
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
verschuldigde bedragen wordt de
omzetbelastng afzonderliik in rekening
gebracht.
Artikel 9 Betalj e
a.  Betaling door Opdrachtgever dient, zonder
afrek, kortng of schuld -verrekening, te
geschieden binnen de overeengekomen
betalingstermiinen, doch in geen geval later
dan veerten dagen na factuurdatum.
Betaling dient te geschieden in
Nederlandse valuta, tenzii anders
aangegeven, door middel van overmaking
op een door Opdrachtnemer aan te wiizen
bankrekening.
b.  Indien Opdrachtgever niet binnen de
termiin als bedoeld in het eerste lid van dit
artkel heef betaald, is Opdrachtnemer
gerechtgd, nadat hii Opdrachtgever ten
minste eenmaal heef aangemaand te
betalen, zonder nadere ingebrekestelling
en onverminderd de overige rechten van
Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag
Opdrachtgever de weteliike rente (ex
artkel 6:119a van het Burgerliik Wetboek)
in rekening te brengen tot op de datum
van algehele voldoening.
c.  Alle in redeliikheid gemaakte gerechteliike
en buitengerechteliike (incasso)kosten, die
Opdrachtnemer maakt als gevolg van de
niet-nakoming door Opdrachtgever van
diens betalingsverplichtngen, komen ten
laste van Opdrachtgever.
e.  Indien de fnanciële posite of het
betalingsgedrag van Opdrachtgever naar
het oordeel van Opdrachtnemer hiertoe
aanleiding geef, is Opdrachtnemer
gerechtgd de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of is
Opdrachtnemer gerechtgd van
Opdrachtgever te verlangen, dat deze
onverwiild (aanvullende) zekerheid stelt in
een door Opdrachtnemer te bepalen vorm.
Indien Opdrachtnemer zekerheid verlangt
en Opdrachtgever nalaat de verlangde
zekerheid te stellen, is al hetgeen
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit
welke hoofde ook verschuldigd is, direct
opeisbaar, onverminderd ziin overige
rechten.
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e. 

In geval van een gezamenliik gegeven
opdracht ziin Opdrachtgevers, voor zover
de werkzaamheden ten behoeve van de
gezamenliike Opdrachtgevers ziin verricht,
hoofdeliik verbonden voor de betaling van
het factuurbedrag.

Artikel 10  eeclaees
a.  Reclames met betrekking tot de verrichte
werkzaamheden en/of het factuurbedrag
dienen schrifeliik binnen dertg dagen na
de verzenddatum van de stukken of
informate waarover Opdrachtgever
reclameert, dan wel binnen dertg dagen
na de ontdekking van het gebrek indien
Opdrachtgever aantoont dat hii het
gebrek redeliikerwiis niet eerder kon
ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar
te worden gemaakt.
b.  Reclames als bedoeld in het eerste lid van
dit artkel, schorten de
betalingsverplichtng van Opdrachtgever
niet op.
c.  In geval van een terecht uitgebrachte
reclame heef Opdrachtnemer de keuze
tussen aanpassing van het in rekening
gebrachte honorarium, het kosteloos
verbeteren of opnieuw verrichten van de
afgekeurde werkzaamheden of het geheel
of gedeelteliik niet (meer) uitvoeren van
de opdracht tegen een resttute naar
evenredigheid van het door
Opdrachtgever reeds betaald honorarium
Artikel 11 eeverj esterejk
a.  Is Opdrachtgever een vooruitbetaling
verschuldigd of dient hii voor de uitvoering
benodigde informate en/of materialen ter
beschikking te stellen, dan gaat, indien er
een termiin is overeengekomen, de termiin
waarbinnen de werkzaamheden dienen te
worden afgerond niet eerder in dan nadat
de betaling geheel is ontvangen,
respecteveliik de informate en/of
materialen geheel ter beschikking ziin
gesteld.
b.  Termiinen waarbinnen de werkzaamheden
dienen te ziin afgerond, ziin slechts te
beschouwen als een fatale termiin indien
dit uitdrukkeliik is overeengekomen dan
wel indien dit uit de aard van de opdracht
voortvloeit.
c.  De overeenkomst kan - tenzii uitvoering
bliivend onmogeliik is -door Opdrachtgever
niet wegens termiinoverschriiding worden
ontbonden, tenzii Opdrachtnemer de
overeenkomst ook niet of niet geheel
uitvoert binnen een hem na afoop van de
overeengekomen leveringstermiin
schrifeliik aangezegde redeliike termiin.
Ontbinding is dan toegestaan conform
artkel 6:265 van het Burgerliik Wetboek.
Artikel 12 Opazeeej e
a.  Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen
te allen tide de overeenkomst opzeggen.
b.  Opzegging dient schrifeliik aan de
wederparti te worden meegedeeld.
c.  De bepalingen met betrekking tot
opzegging van afdeling 7.7.1 van het
Burgerliik Wetboek ziin van toepassing.
Artikel 13 Aa sparakeljkkeeje
a.  Opdrachtnemer zal ziin werkzaamheden
naar beste weten en kunnen verrichten en

hierbii de zorgvuldigheid in acht nemen die
van een (register)accountant, accountantadministrateconsulent, c.q.
belastngadviseur kan worden verwacht.
b.  Indien een fout wordt gemaakt doordat
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
oniuiste of onvolledige informate heef
verstrekt, is Opdrachtnemer voor de
hierdoor ontstane schade niet
aansprakeliik.
c.  Indien Opdrachtgever aantoont dat hii
schade heef geleden door een fout van
Opdrachtnemer die bii zorgvuldig handelen
zou ziin vermeden, is Opdrachtnemer voor
die schade slechts aansprakeliik tot driemaal
het bedrag van het honorarium voor de
desbetrefende opdracht over het laatste
kalenderiaar, dan wel in geval van een
eenmalige opdracht, tot driemaal het
bedrag van het honorarium voor de
betrefende opdracht, tenzii er aan de ziide
van Opdrachtnemer sprake is van opzet of
hiermee geliik te stellen grove nalatgheid.
Het totaalbedrag waarvoor Opdrachtnemer
op grond van voornoemde zinsnede
aansprakeliik kan ziin, zal nimmer hoger ziin
dan het bedrag dat onder de
aansprakeliikheidsverzekering van
Opdrachtnemer wordt uitbetaald, tenzii er
aan de ziide van Opdrachtnemer sprake is
van opzet of hiermee geliik te stellen grove
nalatgheid.
Artikel 14- Besceerej e eersoo seeeeve s
a.  In het kader van een opdracht of in het
kader van het voldoen aan weteliike
verplichtngen kan Opdrachtnemer
persoonsgegevens van Opdrachtgever
verwerken.
b.  Verwerking van persoonsgegevens door
Opdrachtnemer vindt plaats conform
toepasseliike wet- en regelgeving op het
gebied van de bescherming van
persoonsgegevens en is vastgelegd in de
privacyverklaring van Opdrachtnemer.
c.  Op Opdrachtgever rust een zelfstandige
plicht tot naleving van toepasseliike weten regelgeving op het gebied van de
bescherming van persoonsgegevens.
Opdrachtnemer is iegens Opdrachtgever
niet aansprakeliik voor schade die
voortvloeit uit niet-naleving van deze
verplichtng door Opdrachtgever of door
haar inschakelde derden en Opdrachtgever
vriiwaart Opdrachtnemer voor alle geleden
schade in verband met claims van derden
met betrekking tot niet-naleving.
Artikel 15 n ter etverkeer
a.  Opdrachtgever en Opdrachtnemer ziin zich
er van bewust dat aan het gebruik van

elektronische mail risico’s verbonden ziin
zoals onder meer vervorming, vertraging en
virusoverbrenging. Opdrachtgever en
Opdrachtnemer zullen al hetgeen
redeliikerwiis van hen verwacht mag worden
doen of nalaten ter voorkoming van het
verwezenliiken van dergeliike risico’s.
Opdrachtgever en Opdrachtnemer ziin
iegens elkaar niet aansprakeliik voor schade
die mogeliikerwiis ontstaat ten gevolge van
het gebruik van elektronische mail.
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Artikel 16 eervalterejk
a.  Voor zover in deze algemene voorwaarden
niet anders is bepaald, vervallen
vorderingsrechten en andere
bevoegdheden van Opdrachtgever - uit
welke hoofde ook - iegens Opdrachtnemer
in verband met het verrichten van
werkzaamheden door Opdrachtnemer in
ieder geval na één iaar na het moment
waarop Opdrachtgever bekend werd of
redeliikerwiis bekend kon ziin met het
bestaan van deze rechten en
bevoegdheden.
Artikel 17 - Toepaasseljkk recet e foruaekeuaze
a.  Op de rechtsverhouding tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer is
Nederlands recht van toepassing.
b.  Alle geschillen tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer worden beslecht door de
bevoegde rechter van de vestgingsplaats
van Opdrachtnemer.
c.  In afwiiking van het bepaalde in lid 2 ziin
Opdrachtgever en Opdrachtnemer
bevoegd om geschillen aan een college
voor geschillen voor te leggen.
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