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Artikel 1  Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  HP: 
  De besloten vennootschap onder de naam Van der Plaat + Co B.V.,  

handelend onder de naam Hoogeveen & Partners, gevestigd te Zwaag aan 
De Oude Veiling 78.

 Opdrachtgever:
  Degene die aan HP opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werk-

zaamheden alsmede degene aan wie HP een aanbod tot het verrichten 
van werkzaamheden heeft gedaan.

1.2  In deze Algemene Voorwaarden wordt elke deelopdracht als een afzon-
derlijke opdracht tot het verrichten van werkzaamheden beschouwd. 
Onder “opdracht” dient in de Algemene Voorwaarden dan ook in voor-
komend geval “deelopdracht” te worden verstaan.

Artikel 2  Toepasselijkheid

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhou-
dingen tussen HP en Opdrachtgever betreffende door HP ten behoeve van 
Opdracht gever verrichte of te verrichten werkzaamheden, daaronder 
begrepen een door HP aan Opdrachtgever gedaan aanbod tot het verrich-
ten van werkzaamheden.

2.2  Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover 
zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Voor 
zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepa-
lingen in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 3  Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1  Ieder door HP gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden blijft 
geldig gedurende een termijn van veertien dagen na de datum van de 
desbetreffende offerte, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk 
een andere geldigheidstermijn is genoemd of is bepaald dat het aanbod 
vrijblijvend is gedaan.

3.2  Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever 
verstrekte informatie, waarbij HP mag vertrouwen op de juistheid en 
volledigheid daarvan.
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3.3  De overeenkomst tussen HP en Opdrachtgever (“de opdracht”) komt tot 
stand op één van de navolgende wijzen en tijdstippen:

 a.  hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het 
moment waarop een door HP gedaan aanbod door Opdrachtgever uit-
drukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;

 b.  hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het 
moment waarop HP de aan Opdrachtgever toegestuurde en door deze 
voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;

 c.  hetzij, indien de door Opdrachtgever verstrekte opdracht niet is voor-
afgegaan door een aanbod van HP, op het moment waarop HP met de 
uitvoering van die opdracht een aanvang heeft gemaakt.

  Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst 
op een ander wijze en/of op een ander tijdstip is totstandgekomen.

3.4  De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen 
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit de inhoud, aard of 
strekking van de opdracht voortvloeit dat de overeenkomst voor bepaalde 
tijd is aangegaan.

Artikel 4    Benodigde informatie

4.1  Opdrachtgever is gehouden HP tijdig alle informatie te verstrekken,  
welke HP naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de opdracht 
nodig heeft of waarvan Opdrachtgever behoort te weten dat deze voor 
een correcte uitvoering van de opdracht vereist is. De informatie dient te 
worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door HP verzocht.

4.2  Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaar-
heid van de aan HP verstrekte informatie, ook indien deze van derden 
afkomstig is.

4.3  Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd doordat 
Opdrachtgever zijn in artikel 4.1 genoemde verplichtingen niet nakomt 
dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan 
het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten 
voor rekening van de Opdrachtgever en is HP bevoegd (extra) honora-
rium voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden 
in rekening te brengen.

4.4  HP is gehouden de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken 
waarin of waarop de door Opdrachtgever aan HP verstrekte informatie 
is vastgelegd, waaronder begrepen stukken of bescheiden en magneti-

sche of elektronische gegevensdragers, op verzoek van Opdrachtgever 
aan deze terug te geven, zodra de opdracht waarvoor de informatie was 
verstrekt is uitgevoerd of de overeenkomst is beëindigd, doch niet eerder 
dan nadat de Opdrachtgever alle in verband met de uitvoering van de 
opdracht of de beëindiging van de overeenkomst aan HP verschuldigde 
bedragen heeft voldaan. Indien en voor zover tussen partijen niet anders 
is overeengekomen, worden die zaken voor rekening en risico van 
Opdrachtgever teruggestuurd. 

Artikel 5    Uitvoering van de opdracht

5.1  HP bepaalt door welke persoon of personen uit haar organisatie de opdracht 
wordt uitgevoerd, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 404 
van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Voorts bepaalt zij op welke wijze 
en met welke middelen de opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel 
mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwij-
zingen van Opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van HP bevorderlijk 
is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht.

5.2  HP zal de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden met de 
zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Zij staat evenwel niet in 
voor het bereiken van een bepaald resultaat.

5.3  De opdracht wordt door HP uitgevoerd met inachtneming van de voor 
haar geldende gedrags- en beroepsregels. HP is nimmer gehouden tot 
enig handelen of nalaten dat met de hiervoor bedoelde regels strijdig of 
onverenigbaar is.

5.4  HP is slechts bevoegd derden bij de uitvoering van de opdracht in te 
schakelen, indien daaromtrent tussen  partijen overeenstemming bestaat, 
tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat HP 
daartoe ook zonder bedoelde overeenstemming bevoegd is dan wel naar 
het oordeel van HP de inschakeling van derden noodzakelijk is voor een 
tijdige en correcte uitvoering van de opdracht.

5.5  Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te 
betrekken, is hij daartoe slechts bevoegd nadat daaromtrent tussen partijen 
overeenstemming is bereikt.

5.6  Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn 
steeds richttermijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeenge-
komen dan wel uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voort-
vloeit dat die termijnen een definitief karakter hebben.
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Artikel 6    Geheimhouding

6.1  HP is verplicht tot geheimhouding van het bestaan en de inhoud van de 
opdracht, de door Opdrachtgever verstrekte informatie alsmede de resul-
taten van de door HP krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden, 
daaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen en plannen.  
De geheimhoudingsplicht geldt niet, indien en voor zover de bedoelde 
informatie en/of resultaten voor openbaarmaking bestemd zijn dan wel 
HP krachtens wettelijke bepalingen of beroepsregels tot bekendmaking of 
openbaarmaking verplicht is. De geheimhoudingsplicht geldt voorts niet 
tegenover de bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden als 
bedoeld in de artikelen 5.4 en 5.5.

6.2  HP is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever 
niet bevoegd de door Opdrachtgever verstrekte informatie noch de 
resultaten van haar werkzaamheden voor een ander doel te gebruiken 
dan waarvoor zij krachtens inhoud, aard of strekking van de opdracht 
bestemd zijn. Het voorgaande lijdt zonder uitzondering ingeval HP voor 
zichzelf optreedt in een tuchtprocedure of gerechtelijke procedure, waar-
bij verstrekking van de betreffende gegevens naar haar oordeel in haar 
belang kan zijn. Voorts is HP bevoegd de betreffende gegevens te gebrui-
ken voor statistische doeleinden, mits daarbij niet op enige wijze blijkt of 
kan blijken dat de gegevens betrekking hebben op Opdrachtgever.

6.3  HP is gehouden haar uit de artikelen 6.1 en 6.2 voortvloeiende verplich-
tingen eveneens op te leggen aan haar werknemers en door haar ter uit-
voering van de opdracht ingeschakelde derden.

Artikel 7    Honorarium

7.1  Het honorarium voor de krachtens de opdracht te verrichten werkzaam-
heden zal worden berekend op basis van de aan die werkzaamheden beste-
de tijd vermenigvuldigd met het door HP gehanteerde uurtarief dan wel 
op basis van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, en 
is exclusief omzetbelasting. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn over-
eengekomen, zijn de in het kader van de opdracht gemaakte kosten, daar-
onder begrepen reis- en verblijfkosten en andere “out-of-pocket” uitgaven 
alsmede de kosten van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde 
derden, niet in het honorarium begrepen en worden zij afzonderlijk aan 
Opdracht gever in rekening gebracht. Het honorarium wordt verschul-
digd naarmate de werkzaamheden zijn verricht. De verschuldigdheid van 
het honorarium is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de 
opdracht verrichte werkzaamheden.

7.2  Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voorafgaand 
aan de voltooiing van de opdracht lonen en/of kosten een wijziging 
ondergaan, is HP bevoegd het honorarium dienovereenkomstig aan te 
passen, mits dit niet geschiedt binnen drie maanden na de totstand-
koming van de overeenkomst en behoudens hetgeen tussen partijen 
omtrent de berekening van het honorarium is overeengekomen.

7.3  Het honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten en 
declaraties van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, wordt, 
afhankelijk van de aard van de opdracht en ter beoordeling van HP, 
periodiek of na algehele uitvoering van de opdracht aan Opdrachtgever in 
rekening gebracht, voor zover partijen niet anders zijn overeengekomen.

7.4  Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst is Opdrachtgever 
gehouden tot algehele voldoening van het tot aan de beëindiging van de 
werkzaamheden verschuldigde honorarium, in voorkomend geval vermeer-
derd met onkosten en declaraties van bij de uitvoering van de opdracht 
ingeschakelde derden.

Artikel 8    Betaling en zekerheid

8.1  Betaling door Opdrachtgever dient uiterlijk veertien dagen na factuurdatum, 
zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden door storting op of 
overschrijving naar een door HP aan te wijzen bankrekening.

8.2  Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 8.1 genoemde termijn 
heeft betaald, verkeert hij door dat enkele feit in verzuim zonder dat daar-
toe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, en is HP bevoegd aan 
Opdracht gever over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke 
rente in rekening te brengen lopend vanaf de vervaldatum tot aan de dag 
van algehele voldoening.

8.3  Alle in redelijkheid door HP in verband met de niet of niet tijdige nakoming door 
Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke 
en buitengerechtelijke (incasso)kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

8.4  HP is te allen tijde bevoegd van Opdrachtgever een redelijke voorschot-
betaling dan wel (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens 
betalingsverplichtingen te verlangen. Indien Opdrachtgever nalaat het 
verlangde voorschot te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is 
HP bevoegd, de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op 
te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan HP uit welke hoofde dan 
ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
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8.5  Indien de opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, 
zijn zij, indien en voor zover de werkzaamheden ten behoeve van hen 
gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van 
de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.

Artikel 9    Reclames

9.1  Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door HP ver-
richte werkzaamheden en/of factuurbedrag schriftelijk aan HP kenbaar 
te maken binnen dertig dagen na de verzenddatum van hetgeen naar aanlei-
ding waarvan hij wenst te reclameren, dan wel onverwijld nadat hij het-
geen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste geval 
dient Opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te 
reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.

9.2  Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalings-
verplichtingen wegens reclames als in artikel 9.1 bedoeld.

9.3  Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van HP terecht recla-
meert, is HP bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, 
hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan 
wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde hono-
rarium te restitueren zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven.

9.4  Indien Opdrachtgever niet binnen de door artikel 9.1 gestelde termijn 
heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke 
hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of 
binnen die termijn had kunnen reclameren.

Artikel 10    Aansprakelijkheid

10.1  De aansprakelijkheid van HP voor schade van Opdrachtgever, welke is 
veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoe-
ring van de opdracht, is beperkt tot maximaal drie maal het bedrag van 
het honorarium, dat door HP aan Opdrachtgever in rekening is gebracht 
voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de 
schade is gelegen, met dien verstande dat daarbij alleen het honorarium 
in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste twaalf 
maanden waarin die werkzaamheden zijn verricht. De eventueel door 
HP aan Opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal echter nim-
mer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van HP in 
voorkomend geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uit-

zondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvul-
digheid van HP. Onder HP zijn in deze en de volgende bepalingen mede 
begrepen haar werknemers alsmede eventueel door haar bij de uitvoering 
van de opdracht ingeschakelde derden.

10.2  HP is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat 
Opdracht gever niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 4.1 voortvloeiende 
informatieverplichting of doordat de door Opdrachtgever verstrekte 
informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 4.2 
instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee 
gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van HP.

10.3  HP is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door han - 
delen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht 
betrokken derden als bedoeld in artikel 5.5 tenzij die schade mede is veroor-
zaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van HP.

10.4  HP is evenmin aansprakelijk voor schade, welke slechts voorkomen had 
kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenig-
baar zou zijn met de voor HP geldende gedrags- en beroepsregels, tenzij 
deze schade is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove 
onzorgvuldigheid van HP.

10.5  HP is overigens steeds bevoegd de schade aan Opdrachtgever zoveel 
mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle 
medewerking zal verlenen.

10.6  Opdrachtgever vrijwaart HP voor aanspraken van derden terzake van 
schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door HP uitgevoerde 
opdracht, indien en voor zover HP daarvoor krachtens het bepaalde in dit 
artikel niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is.

Artikel 11    Vervaltermijn

  Onverminderd het bepaalde in artikel 9 is Opdrachtgever gehouden, 
indien hij van oordeel is of blijft dat HP de opdracht niet tijdig, niet vol-
ledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks, tenzij dit reeds op grond 
van artikel 9.1 is gebeurd, onverwijld schriftelijk aan HP kenbaar te maken 
en de daarop gebaseerde aanspraken binnen een jaar na dagtekening van 
de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen een jaar, nadat de ken-
nisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij 
gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door 
het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijnen.
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Artikel 12    Beëindiging overeenkomst

12.1  Ieder van partijen is te allen tijde bevoegd de overeenkomst met inacht-
neming van een naar de omstandigheden redelijke termijn tegen het einde 
van een kalendermaand door opzegging te beëindigen, tenzij partijen 
anders zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

12.1  Indien de overeenkomst door HP wordt beëindigd, is zij gehouden aan 
Opdrachtgever de redenen van beëindiging mede te delen en voorts 
in redelijkheid al datgene te doen wat door het kennelijk belang van 
Opdracht gever in verband met de  beëindiging van de overeenkomst wordt 
gevorderd.

Artikel 13    Wijziging Algemene Voorwaarden

  HP is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door HP 
gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf der-
tig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld; 
tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan HP te kennen 
geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval 
blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden 
totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch 
niet langer dan zes maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde 
termijn van dertig dagen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan zijn 
daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toe-
passing.

Artikel 14    Toepasselijk recht en geschillen

14.1  Alle rechtsverhoudingen tussen HP en Opdrachtgever waarop deze 
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door 
Nederlands recht.

14.2  Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen HP 
en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepas-
sing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het 
arrondissement waarbinnen  de vestiging van HP als bedoeld in artikel 
1.1, van waaruit de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht zijn 
verricht, is gelegen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voor-
schrijven.
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