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BIJLAGE: ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
DE ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS-, EN UITVOERINGSVOORWAARDEN 
VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN DE OPDRACHTGEVER 
EN ELB INTERIM FINANCE MANAGEMENT + ACCOUNTANCY 
 
ELB Interim Finance Management + Accountancy (KvK Den Haag 27269045) 
Van Zaeckstraat 49 
2596 TR  DEN HAAG 
 
Hierna te noemen: ELB  
 

1. Algemeen  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten waarbij 

ELB diensten en/of producten levert ten behoeve van de opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolgers.  

Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven en tenzij de 

aanbieding of offerte vóór aanvaarding wordt herroepen.  

 

De overeenkomst tussen ELB en de opdrachtgever wordt gevormd door ondertekening door partijen van de overeenkomst, 

waar deze algemene voorwaarden een onlosmakelijk deel van vormen.  

 

Het uitbrengen van een offerte en de aanvaarding van de opdracht geschiedt op basis van de door de opdrachtgever verstrekte 

informatie. Mocht na aanvang van de overeenkomst nieuwe relevante en/of essentiële informatie aan de opdrachtgever ter 

kennis komen zal deze informatie onverwijld aan ELB worden vertrekt.  

 

De opdrachtgever staat ervoor in dat alle essentiële informatie voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt verstrekt. 

ELB zal de door haar te verrichten diensten naar beste vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap 

uitvoeren. ELB heeft hiertoe een inspanningsverplichting.  

 

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn 

overeengekomen. 

 

2. Termijnen en doorlooptijden  

Alle door ELB aangegeven termijnen en doorlooptijden zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. ELB is echter niet 

gebonden aan termijnen die, vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet 

meer gehaald kunnen worden. In geval van overschrijding van termijnen is ELB niet aansprakelijk voor de daardoor ontstaan 

schade, tenzij de overschrijding te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van ELB.  

 

In het geval de opdrachtgever haar in de overeenkomst omschreven verplichtingen of anderszins door ELB verlangde 

medewerking niet of onvoldoende nakomt is ELB gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de 

opdrachtgever wel aan haar verplichtingen voldoet.  

 

3. Intellectuele vermogensrechten en verstrekking van gebruiksrechten  

Alle intellectuele rechten ter zake van door ELB uitgevoerde diensten en zaken berusten bij ELB.  

 

4. Tarieven en kosten  

Voor alle door ELB ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden is deze opdrachtgever een vergoeding 

verschuldigd te berekenen op basis van nacalculatie aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven en kosten, tenzij 

uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  

 

In het honorarium en kosten zijn geen rentekosten opgenomen.  
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5. Betalingsvoorwaarden  

Opdrachtgever zal alle door haar verschuldigde vergoedingen binnen 30 dagen na de factuurdatum voldoen. Alle 

werkzaamheden zullen maandelijks achteraf door ELB worden gefactureerd tenzij schriftelijk anders afgesproken.  

 

Alle door opdrachtgever verschuldigde bedragen en kosten luiden in Euro's en zullen worden vermeerderd met BTW en 

eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. Alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zullen door de 

opdrachtgever, zonder opschorting of verrekening worden voldaan door overschrijving op de door ELB aangegeven 

rekening. Na de vervaldag is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist.  

 

Schiet de opdrachtgever tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter 

verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. 

 

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de 

nakoming van de verplichtingen zoals hiervoor aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de factuur of de overeenkomst.  

 

6. Beëindiging c.q. ontbinding van de opdracht  

Partijen kunnen de overeenkomst tussentijds eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de 

opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de overeenkomst en eventuele afspraken. Dit dient gemotiveerd en 

schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. ELB mag van haar bevoegdheid tot tussentijdse beëindiging 

gebruik maken als ten gevolge van niet aan haar toerekenbare factoren, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan 

worden gevergd.  

Indien tot tussentijdse beëindiging is overgegaan op verzoek van de opdrachtgever, heeft ELB recht op compensatie vanwege 

ontstane bezettingsverlies. Bij bepaling van de omvang van het verlies wordt het tot dan toe gemiddeld declaratiebedrag per 

maand als uitgangspunt gehanteerd.  

 

ELB behoudt in geval van tussentijdse beëindiging of in geval van ontbinding aanspraak op betaling van de declaraties voor 

tot dan toe verrichte werkzaamheden. In geval van voortijdige beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zullen 

eventuele vooruit betaalde bedragen niet worden gerestitueerd.  

 

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, e.e.a. onder 

voorbehoud van rechten.  

 

7. Vertrouwelijkheid  

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de andere partij jegens derden. Partijen zullen 

alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de wederpartij.  

 

ELB behoudt zich het recht voor de naam van de opdrachtgever te gebruiken voor reclame- en referentiedoeleinden.  

 

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring  

ELB is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, voor 

zover uitdrukkelijk blijkt uit dit artikel en voorts voor zover daarbij niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft 

genomen.  

 

De totale aansprakelijkheid van ELB voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is beperkt tot de waarde van de 

achterwege gebleven prestatie. De aansprakelijkheid van ELB is voorts beperkt tot het bedrag van het honorarium dat ELB 

voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd 

dan een 1/4 jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het 

declaratiebedrag over de laatste drie maanden.  

 

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als hierboven bedoeld dienen binnen de termijn van 30 dagen schriftelijk te zijn 

ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten verwerkt.  
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Aansprakelijkheid voor indirecte c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde omzet of winst is te allen tijde 

uitgesloten.  

De opdrachtgever zal ELB te allen tijde vrijwaren tegen vorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met door 

ELB ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij vordering het gevolg is van opzet of grove schuld 

van ELB.  

 

9. Toepasselijk recht  

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van uitvoering van de overeenkomst dan wel van nadere 

overeenkomsten, die hiervan het gevolg mochten zijn, is het Nederlands recht van toepassing en worden beslecht door de 

burgerlijke rechter te Haarlem.  

 

10. Wijzigingen 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag. Van toepassing is steeds de 

laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de opdracht.  
 


