Algemene Voorwaarden
A. Algemeen
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan
opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van
werkzaamheden
Opdrachtnemer: Controllo B.V.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten voor audit werkzaamheden en/of
organisatieadvisering tussen opdrachtnemer en
opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Hierna
wordt hetgeen moet worden uitgevoerd, aangeduid als "de
opdracht".
B. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever,
behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
2. De gedrags- en beroepsregels geldig voor medewerkers van
de opdrachtnemer maken deel uit van de overeenkomst. De
opdrachtgever verklaart de daaruit voor opdrachtnemer
voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen
respecteren.
C. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Teneinde de tussen partijen te sluiten overeenkomst een
deugdelijke basis te geven, staat opdrachtgever er voor in, dat
hij naar beste weten alle essentiële informatie over de uit te
voeren opdracht heeft verstrekt.
De opdrachtnemer zal op die basis de door hem te verrichten
opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door
opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende
opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen.
De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan
door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie.
De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en
volledig weer te geven.
3. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op
andere wijze tot stand is gekomen.
4. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij
uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht
voortvloeit dat deze voor een onbepaalde tijd is aangegaan.
D. Terbeschikkingstelling
1. De opdrachtgever verstrekt tijdig en in de gewenste vorm alle
documentatie en gegevens die de opdrachtnemer nodig heeft.
De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en
tijdigheid van de door hem verstrekte informatie.
2. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers
van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de
werkzaamheden van de opdrachtnemer betrokken (zullen) zijn.

3. Wanneer de opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft de
opdrachtgever op de locatie waar de opdracht moet worden
uitgevoerd een terzake adequaat uitgeruste werkplek.
4. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden
de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze
geretourneerd.
5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht
voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan
door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking
stellen van de in de leden 1 tot en met 4 verlangde faciliteiten
zijn voor rekening van opdrachtgever.
E. Geheimhouding
1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke plicht dan wel
beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot
geheimhouding tegenover derden.
2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem
door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te
wenden ten behoeve van een ander doel dan waarvoor zij werd
verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in
het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht,
civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie of de
desbetreffende stukken van belang kunnen zijn.
3. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit
artikel opleggen aan medewerkers en eventueel ingeschakelde
derden.
4. De opdrachtgever zal zonder toestemming van de
opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de
aanpak van de opdrachtnemer, zijn werkwijze en dergelijke.
5. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande
schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de
inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke
uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan
met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie
te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er
tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin
bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
F. Intellectuele eigendommen
1. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten,
waaronder mede begrepen computerprogramma’s,
systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten
en andere geestesproducten die eigendom zijn en blijven van
opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al
dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te
openbaren of te exploiteren. Openbaarmaking kan derhalve
alleen geschieden na verkregen toestemming van de
opdrachtnemer.
2. De opdrachtgever heeft het recht geestesproducten van de
opdrachtnemer te vermenigvuldigen uitsluitend voor gebruik in
zijn eigen organisatie voorzover passend binnen het doel van de
opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht,
is het voorgaande ook van toepassing.
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G. Personeel
1. De opdrachtnemer kan in overleg met de opdrachtgever de
samenstelling van het team wijzigen, indien hij meent dat dit
voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Een
wijziging van het team kan ook op verzoek van de
opdrachtgever in overleg met de opdrachtnemer plaatsvinden.
2. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de
opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht
personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit
personeel over indiensttreding onderhandelen, zonder overleg
met de wederpartij.
H. Honorarium
1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de
uitkomst van de verleende opdracht.
2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch
voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen
een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het
overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen,
tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere
afspraken hebben gemaakt.

als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens
betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van
opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe
aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van
opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende)
zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm.
Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is
opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten,
de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te
schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit
welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn
opdrachtgevers, voor zover de opdracht ten behoeve van de
gezamenlijke opdrachtgevers is uitgevoerd, hoofdelijk
verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.
6. Het honorarium en de kosten, welke niet in de tarieven zijn
inbegrepen, kunnen maandelijks bij (voorschot)declaratie in
rekening worden gebracht. Betaling dient te geschieden binnen
30 dagen na declaratiedatum.

3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd
met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden,
wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van
de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht,
tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer andere afspraken
hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan
opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt indien van
toepassing de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

J. Reclames
1. Reclames met betrekking tot het uitvoeren van de opdracht
en/of het factuurbedrag dienen 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.

4. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde
kostenramingen staat in de opdrachtovereenkomst
aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten,
reisuren, reis en verblijfkosten en ander opdracht gebonden
kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze
afzonderlijk worden berekend.

2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de
betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

5. In het honorarium worden geen rentekosten opgenomen,
tenzij in de opdracht anders is aangegeven.
I. Betaling
1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of
schuldverrekening te geschieden binnen de overeengekomen
termijn, doch in geen geval later dan dertig dagen na
factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse
valuta door middel van overmaking ten gunste van een door
opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 11.1 genoemde
termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij
opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te
betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de
overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag
opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op
de datum van algehele voldoening.
3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke (incasso) kosten, die opdrachtnemer maakt

3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft
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
gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een
restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds
betaald honorarium.
K. Leveringstermijn
1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij
voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter
beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de
opdracht dient te worden afgerond niet eerder in dan nadat de
betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie
en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
2. De termijn waarbinnen de opdracht dient te zijn afgerond, is
slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit
uitdrukkelijk is overeengekomen.
3. De overeenkomst kan tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend
onmogelijk is door opdrachtgever niet wegens
termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer
de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een
hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn
schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan
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toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek.
L. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de
opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds
overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de
opdracht uit te breiden of te wijzigen.
2. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen
honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal de
opdrachtnemer dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk
melden.
3. Indien een tussentijdse wijziging in de opdrachtuitvoering
ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal de
opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen,
indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n
aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende
opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.
4. Opdrachtnemer kan slechts meerwerk verrichten en aan
opdrachtgever in rekening brengen als vooraf toestemming is
verleend.
M. Afsluiting van de opdracht
1. Het moment van afsluiten van de opdracht kan behalve door
de inspanning van het team dat met de uitvoering van de
opdracht is belast, worden beïnvloed door allerlei factoren,
zoals de kwaliteit van de informatie die de opdrachtnemer
verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. De
opdrachtnemer kan dan ook niet altijd van tevoren exact
aangeven hoe lang de doorlooptijd voor uitvoeren van de
opdracht zal zijn.
2. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de
eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen
een termijn van dertig dagen na dagtekening van deze
eindafrekening dient de opdrachtgever de opdrachtnemer
hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze
termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn
goedgekeurd.
N. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
1. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig
beëindigen, indien een van hen van mening is dat de
opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de
opdracht en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties.
Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te
worden bekend gemaakt.
2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de
opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer vanwege het ontstaan
en aannemelijk te maken verlies recht op compensatie, waarbij
het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als
uitgangspunt wordt gehanteerd.
3. De opdrachtnemer mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige
beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en
omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem
niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in
redelijkheid niet kan worden gevergd. De opdrachtnemer

behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor
tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de
opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van
het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden
gesteld.
4. Voor zover het in lid 3 bedoelde extra kosten met zich
meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
5. In geval een van beide partijen in staat van faillissement
geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering
staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder
inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en
ander onder voorbehoud van rechten.
O. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend
aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van
een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en)
in de uitvoering van de Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid
is beperkt tot het bedrag dat volgens de
aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het
betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het
eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering
te dragen eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de
aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot driemaal het
bedrag van het in rekening gebrachte honorarium voor de
onder de Overeenkomst verrichte specifieke werkzaamheden
waarin de oorzaak van de schade is gelegen. Indien de
Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een jaar, dan
wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op driemaal het
bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden
voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is
gebracht voor de onder de Overeenkomst verrichte specifieke
werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. In
geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van
dit artikel meer bedragen dan € 300.000 per gebeurtenis,
waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als een
(1) gebeurtenis, tenzij partijen –gezien de omvang van de
opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaanreden zien om bij het aangaan van de Overeenkomst af te
wijken van dit maximum.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
a) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg
is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of
informatie door Opdrachtgever dan wel derden aan
Opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen
of nalaten van Opdrachtgever;
b) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg
is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer
ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer
daaronder niet begrepen) ook indien deze werkzaam zijn bij een
met Opdrachtnemer verbonden organisatie;
c) bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of
gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming
van Opdrachtgever.
3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor
zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te
maken of te beperken door herstel of verbetering van het
gebrekkige product.
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4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of
teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens
verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending
geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of
derden. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen door middel
van e-mail en internet met elkaar communiceren. Aan het
gebruik van e-mail en internet zijn echter risico’s verbonden,
zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging,
onderschepping, manipulatie en virussen. Opdrachtnemer is
niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het
gebruik van e-mail en/of internet. In geval van twijfel omtrent
de inhoud of verzending van e-mail zijn de data-uittreksels uit
de computersystemen van Opdrachtnemer bepalend.
5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle
aanspraken van derden, daaronder mede begrepen
aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van
Opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en
ondernemingen en anderen die bij de organisatie van
Opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de
uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever
vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen
van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige
informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat
de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of
nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is
door opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer. Het
voorgaande is niet van toepassing voor opdrachten tot
onderzoek van de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 393
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke
aanspraken van derden, voor het geval Opdrachtnemer op
grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de
opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking
te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn,
gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke
Opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van
Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.
P. Vervaltermijn
1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is
bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden
van opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens
opdrachtnemer in verband met het uitvoeren van de opdracht
door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment
waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend
kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
Q. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de
competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht
door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin
opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en
opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor
geschillen voor te leggen.
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