Dienstverlenings- en betalingsvoorwaarden van KwikGielen Corporate Finance BV gevestigd te Amsterdam
1.

ming van een opzegtermijn door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Als de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door opdrachtnemer opgegeven uren voor werkzaamheden die ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

Algemeen

Indien en voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen
van KwikGielen Corporate Finance B.V., hierna te noemen “opdrachtnemer”, alsmede op de rechtsverhouding die ontstaat indien een natuurlijk persoon of rechtspersoon, hierna te noemen: “opdrachtgever”
aan opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten, zulks met uitdrukkelijke uitsluiting van de door opdrachtgever eventueel gehanteerde algemene
voorwaarden.
2.

Aanbieding en totstandkoming der overeenkomst

2.1

Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend.

4.2
Als opdrachtgever overgaat tot (tussentijdse) opzegging
dan heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde
ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, op vergoeding
van additionele kosten die opdrachtnemer reeds heeft gemaakt, en op
vergoeding van kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van
ingeschakelde derden.
4.3
Als opdrachtnemer overgaat tot (tussentijdse) opzegging
dan heeft opdrachtgever recht op medewerking van opdrachtnemer bij
de overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van
opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtgever waardoor opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet om tot opzegging over te
gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald,
is dat opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten
dan wel alle declaraties heeft voldaan.

2.2
Een opdracht wordt geacht tot stand te zijn gekomen
wanneer deze door opdrachtnemer mondeling of schriftelijk is aanvaard.

5.

2.3
Wijzigingen van en aanvullingen op een bestaande overeenkomst kunnen partijen slechts binden nadat door opdrachtnemer
deze wijzigen en / of aanvullingen uitdrukkingen schriftelijk zijn bevestigd.
3.

5.1
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt honorering
op basis van de voor opdrachtnemer gebruikelijke uurtarieven, met inachtneming van de aard, de omvang en het belang van de werkzaamheden. Over de hanteren tarieven –en de eventueel noodzakelijke verhoging daarvan- zal opdrachtgever door opdrachtnemer naar behoren
worden geïnformeerd.

Uitvoering van de opdracht

3.1
Opdrachtnemer behartigt de belangen van opdrachtgever naar beste weten en kunnen.

6.

3.2
Opdrachtgever is gehouden aan opdrachtnemer tijdig alle
medewerking te verlenen en alle gegevens en inlichtingen te verschaffen die opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten.

Betaling

6.1
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd, alvorens tot
uitvoering van de werkzaamheden over te gaan, een door haar te bepalen voorschot c.q. vooruitbetaling van opdrachtgever te verlangen.
Het accepteren van voorschotten verplicht opdrachtnemer niet tot volledige uitvoering van de opdracht.

3.3
Opdrachtnemer is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden zowel geheel als gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren. Zij zal opdrachtgever hierover tijdig informeren.

6.2
Van opdrachten welke voorzien in het periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden kan betaling bij gedeelten worden verlangd.

3.4
Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten van extra werkzaamheden – al dan niet door derden te verrichten - die na de totstandkoming der overeenkomst noodzakelijk blijken voor een behoorlijke
uitvoering der overeenkomst aan opdrachtgever in rekening te brengen. Door opdrachtnemer zal, zo extra werkzaamheden noodzakelijk
blijken, onverwijld aan opdrachtgever schriftelijk opgave worden gedaan van de aard van deze werkzaamheden en de daaraan verbonden
kosten.

6.3
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie door storting of overmaking op de bank- of postrekening van opdrachtnemer. Beroep of compensatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6.4
Ingeval van niet tijdige betaling is opdrachtgever door het
enkele tijdsverloop en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, interest verschuldigd ter grootte van de wettelijke rente over het alsdan
verschuldigde bedrag. Voorst zullen alle kosten, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, voor rekening van opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag gefixeerd, met een minimum van Euro 250,--.

3.5
Partijen zijn gehouden tot overleg, zo dikwijls één van hen
dit noodzakelijk acht voor een goede uitvoering der overeengekomen
werkzaamheden
3.6
Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van
een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
4.

Honorering

7.

Wijziging van de overeenkomst

7.1
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt
dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Tussentijdse beëindiging

4.1
Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde
(tussentijds) de overeenkomst onmiddellijk opzeggen zonder inachtne-
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7.2
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst
wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

normale omstandigheden, bij normale deskundigheid en met inachtneming van normale zorgvuldigheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de in de volgende leden omschreven beperking.

7.3
Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst
financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

9.2
Bij de vaststelling van het door opdrachtnemer als schadevergoeding te betalen bedrag zal rekening moeten worden gehouden met het meer of minder ernstige karakter van de fout waarvan de
schade het rechtstreekse gevolg is, in die zin dat dit bedrag verhoudingsgewijs lager wordt naarmate de gemaakte fout minder ernstig is.
Bij het bepalen van de ernst van de fout worden de gevolgen van de
fout slechts in zoverre in aanmerking genomen als opdrachtnemer
deze in redelijkheid had moeten voorzien.

7.4
Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling
van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg
heeft.
7.5
In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten
in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden
toegerekend.

9.3
De totaal door opdrachtnemer te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van het haar voor het betreffende onderdeel van
de opdracht toekomende, althans door opdrachtnemer voor dat onderdeel van de opdracht feitelijk in rekening gebrachte honorarium.

8.

9.4
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen eventuele
aanspraken van derden.

Opschorting en ontbinding

8.1
Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

9.5
Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt door
het verloop van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van beëindiging
van de werkzaamheden.

- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover
de tekortkoming haar rechtvaardigt.

10.

10.1
Voor zover opdrachtgever persoonsgegevens aan opdrachtnemer verstrekt in verband met (uitvoering van) de overeenkomst (“Persoonsgegevens”) tussen partijen, zal opdrachtnemer deze
persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (EUR) 2016/679 (“AVG”) en haar
Privacyverklaring zoals toegankelijk op www.kwikgielen.nl.

- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

10.2
Opdrachtgever garandeert uitdrukkelijk dat hij voldoet
aan de AVG en alle andere relevante wet- en regelgeving met betrekking tot dergelijke persoonsgegevens en vrijwaart opdrachtnemer met
betrekking tot eventuele aanspraken van derden in verband met enige
inbreuk daarop. In geval van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de AVG) met betrekking tot de Persoonsgegevens gedurende de looptijd van een overeenkomst tussen partijen, zullen opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar zonder onnodige
vertraging op de hoogte stellen en in goed begrip bespreken voorafgaand aan enige melding in overeenstemming met de AVG.

8.2
Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te
(doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordien welke
van dien aard zijn, dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Deze bevoegdheid
komt opdrachtnemer in elk geval toe, indien opdrachtgever in staat van
faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft gevraagd of verkregen, zijn goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is
getreden of door derde(n) is / wordt overgenomen.

11.

Toepasselijk recht

Op de met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.

8.3
Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.

Geschillen

Alle geschillen ontstaan uit of naar aanleiding van overeenkomsten
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen voor
zover de wet zulks toelaat, worden onderworpen aan het oordeel van
de bevoegde rechter te Amsterdam, één en ander onverminderd het
recht van opdrachtnemer een geschil aanhangig te maken bij de rechter van de woonplaats c.q. plaats van vestiging van opdrachtgever.

8.4
Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
9.

Bescherming van persoonsgegevens

Aansprakelijkheid

9.1
Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van fouten door opdrachtnemer of door personen in haar dienst bij de vervulling van de opdracht begaan, indien en voor zover deze fouten onder
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