Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten
verleend aan Boekhoudburo Westfriesland B.V. gevestigd te
Hoorn, hierna te noemen BWF.
(versie d.d. 27-02-2019)

Artikel 1, Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdracht: de uit te voeren werkzaamheden.
2. Opdrachtnemer: BWF.
3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan BWF opdracht heeft
gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door BWF uit
andere 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;
5. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan BWF ter beschikking gestelde goederen,
waaronder stukken of (elektronische) gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de
uitvoering van de opdracht door BWF vervaardigde goederen, waaronder stukken of
(elektronische) gegevensdragers.
Artikel 2, Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door BWF
binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.
2. Namens BWF zijn bevoegd overeenkomsten te sluiten, zij die als zodanig genoemd zijn bij
de inschrijving van de Kamer van Koophandel te Hoorn.
3. Alle offertes van BWF zijn vrijblijvend.
4. Bindende overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht
door BWF, dan wel doordat daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht.
5. Prijsaanbiedingen zijn exclusief btw.
6. Elke overeenkomst, zoals volgens voorgaande leden tot stand gekomen, geschiedt onder
de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt voor de
geldelijke nakoming van de overeenkomst.
7. De opdrachtgever is verplicht om de ten behoeve van de offerte gemaakte redelijke kosten
aan BWF te vergoeden indien partijen naar aanleiding van de offerte geen overeenkomst
hebben gesloten.
8. 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.
Artikel 3, Gegevens opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke BWF 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 BWF te stellen.
2. BWF 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.
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Artikel 4, Uitvoering opdracht en verwerking persoonsgegevens
1. BWF bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
2. BWF heeft het recht bepaalde werkzaamheden zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te
laten verrichten door een door de BWF aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar
oordeel van BWF wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de
opdracht.
3. Indien BWF in het kader van de uitvoering van de opdracht als verwerker
persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de opdrachtgever, maken de
Verwerkersovereenkomst en Privacyverklaring van BWF deel uit van deze algemene
voorwaarden.
Artikel 5, Honorarium
1. Het honorarium is gebaseerd op de tijdsbesteding van de medewerkers van BWF belast
met deze opdracht en de te maken kosten. De uurtarieven zijn gebaseerd op de soort
werkzaamheden en dus niet afhankelijk van de met die werkzaamheden belaste personen.
BWF zal declareren naar gelang de werkzaamheden vorderen.
2. BWF heeft het recht om een voorschot in rekening te brengen.

Artikel 6, Betalingen aan BWF
1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te
geschieden, zonder dat de opdrachtgever enig beroep op schuldvergelijking kan doen.
2. Eventuele klachten/reclames worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze
binnen 10 dagen na levering van de dienst(en) door middel van een aangetekend schrijven
ter kennis van BWF zijn gebracht.
3. Eventuele reclames schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, is opdrachtgever
aan BWF een rente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat
de opdrachtgever met betalingen in gebreke blijft. Voor de berekening van de rente geldt
een deel van de maand als een hele maand.
5. Betaling dient te geschieden ten kantore van BWF of op de door de BWF aan te wijzen
bankrekening.
6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekkende ter afdoening van alle verschuldigde
renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al
vermeldt de opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
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Artikel 7, Einde overeenkomst, ingebrekestelling en opschorting
1. Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij overlijdt,
indien hij in staat van faillissement verklaard wordt, indien hij surséance van betaling
vraagt, indien hij overgaat tot liquidatie van zijn zaken of indien zijn vermogen geheel of
gedeeltelijk in beslag genomen wordt, heeft BWF het recht om de overeenkomst of het nog
niet uitgevoerde deel als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke
tussenkomst zal zijn vereist en onverminderd het recht van BWF op vergoeding van kosten,
schaden en rente, indien zich één van de hierboven geschetste omstandigheden in de
nabije toekomst zal voordoen.
2. Bij niet-nakoming van de verplichtingen, is de opdrachtgever in verzuim door het enkel
verstrijken van enig overeengekomen termijn, zonder dat ingebrekestelling vereist wordt.
3. Onverminderd het vorenstaande is de opdrachtgever aan BWF verschuldigd alle kosten
welke BWF maakt tot inning van de aan BWF verschuldigde bedragen en tot verzekering
van haar rechten, zowel
4. De gerechtelijke- als de buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen, onverminderd de
bevoegdheid van BWF om daarenboven vergoeding te vorderen van schaden, kosten en
rentes, welke voortvloeien uit de niet – dan wel te late betaling of ontbinding van de
onderhavige overeenkomst.
5. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt tevens begrepen de incasso-,
buro- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts en
dergelijke. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn
vastgesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze buitengerechtelijke
incassokosten in alle gevallen tenminste € 500 zullen bedragen.
6. BWF is bevoegd om de nakoming van al haar 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.
Artikel 8, Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. BWF is uitsluitend aansprakelijk voor de schade, ontstaan door opzet of grove schuld maar
beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor BWF voor de betreffende gebeurtenis verzekerd
is.
2. De opdrachtgever is gehouden om alle nodige bescheiden en inlichtingen te verstrekken en
staat garant voor de juistheid van verstrekte gegevens en inlichtingen.
3. De opdrachtgever vrijwaart BWF voor alle gevolgen van aanspraken welke door derden
tegen de opdrachtgever worden ingediend ter zake van de door BWF geleverde diensten.
4. De opdrachtgever vrijwaart BWF van regresrecht.
5. BWF heeft het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever
ongedaan te maken.
6. BWF is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer
of tijdens verzending per (elektronische) post, ongeacht of het vervoer of de verzending
geschiedt door of namens opdrachtgever, BWF of derden.
7. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever jegens opdrachtnemer in
verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer vervallen een jaar na
het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het
bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
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Artikel 9, Overmacht
1. BWF heeft het recht ingeval van overmacht de werkzaamheden op te schorten zonder dat
enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, onverminderd haar recht op vergoeding van
het reeds geleverde/gepresenteerde, schaden en rente.
2. Als overmacht aan te merken omstandigheden gelden onder meer oorlog, werkstaking, het
niet (tijdig) leveren van voor BWF benodigde gegevens en/of informatie door opdrachtgever
dan wel een derde, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste en
bedrijfsstoornissen in welke vorm dan ook.
Artikel 10, Intellectueel eigendom
1. BWF behoudt het auteursrecht op de door haar in het kader van onderhavige opdracht
opgestelde/geproduceerde schriftelijke en elektronische bescheiden.
2. BWF behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke BWF
gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht.
3. 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.
4. Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen.
Artikel 11, Wijzigingen
1. BWF kan de algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen.
2. Indien de algemene voorwaarden zijn gewijzigd wordt een exemplaar daarvan gepubliceerd
op de website van BWF: www.bwf.nl
Artikel 12, Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is
Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst, zullen
uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het
arrondissement Alkmaar.
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