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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINZICHT 

 

Definities 

Artikel 1 

In deze algemene voorwaarden wordt de aansprakelijkheid van FINZICHT, aangeduid als 

FINZICHT.  

Onder de wederpartij c.q. opdrachtgever wordt verstaan degene (natuurlijk persoon, 

rechtspersoon, 

samenwerkingsverband) die aan FINZICHT opdracht geeft tot het verrichten van diensten 

(daaronder mede begrepen FINZICHT ondersteunend personeel) en/of activiteiten op het 

gebied van 

management en op financieel gebied. 

 

Toepasselijkheid 

Artikel 2 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht gegeven aan  

c.q. overeenkomst gesloten met FINZICHT. 

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien zij 

schriftelijk zijn overeengekomen en zij gelden slechts per geval. 

2.3 De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene 

voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.4 Eventuele nietigheid/vernietigbaarheid van een of meer bepalingen van deze 

algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle overige bepalingen onverlet. In geval 

van nietigheid/vernietigbaarheid zullen FINZICHT en opdrachtgever in overleg treden 

teneinde een nieuwe bepaling/bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige 

c.q. vernietigde bepaling/bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van 

de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen. 

 

Overeenkomst 

Artikel 3 

3.1 Een overeenkomst tussen FINZICHT en opdrachtgever komt tot stand op het moment 

dat FINZICHT,  na ontvangst van de door de opdrachtgever  getekende 

opdrachtbevestiging, 

schriftelijk aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven de door laatstgenoemde gegeven 

opdracht  

te accepteren. 

3.2 Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij FINZICHT en 

opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

3.3 De verplichtingen die voor FINZICHT voortvloeien uit een overeenkomst tussen 

opdrachtgever en FINZICHT dienen te allen tijde te worden gekwalificeerd als 

inspanningsverplichtingen en nadrukkelijk niet als resultaatsverbintenissen. FINZICHT zal 

de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 

 

Gegevens 

Artikel 4 

4.1 FINZICHT registreert persoonlijke en/of zakelijke gegevens van opdrachtgever. De 

opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FINZICHT aangeeft dat deze 

noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijze behoort te begrijpen dat 

deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan FINZICHT worden 

verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan 

FINZICHT zijn verstrekt, heeft FINZICHT het recht de uitvoering van de opdracht op te 

schorten. Opdrachtgever geeft op voorhand aan FINZICHT toestemming om de gegevens, 
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waarvan de kennisneming door anderen dan FINZICHT nuttig en/of noodzakelijk is in het 

kader van de uit te voeren opdracht dan wel in het kader van relatiebeheer, aan deze 

derden ter beschikking te stellen. 

4.2 Voor het overige zijn zowel FINZICHT als opdrachtgever verplicht tot geheimhouding 

van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar 

of uit andere bron hebben vernomen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door 

FINZICHT of de opdrachtgever is medegedeeld dan wel indien zulks voortvloeit uit de 

aard van de informatie. 

 

 

 

4.3 De vertrouwensrelatie tussen FINZICHT en opdrachtgever brengt met zich mee dat 

FINZICHT mag afgaan op de juistheid van de gegevens die hem door opdrachtgever 

worden verstrekt. 

4.4 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de 

door FINZICHT samengestelde rapporten, adviezen, planningen en andere 

geestesproducten van FINZICHT berusten bij FINZICHT. Zonder uitdrukkelijke toestemming 

van FINZICHT mogen rapporten, adviezen, planningen en andere geestesproducten van 

FINZICHT op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd, aan derden ter inzage worden 

gegeven en/of in strijd met enig (ander) intellectueel recht worden aangewend. 

 

Betaling 

Artikel 5 

5.1 De opdrachtgever is aan FINZICHT, conform de door opdrachtgever getekende 

opdrachtbevestiging, 

het overeengekomen honorarium verschuldigd inclusief  de, indien van toepassing, 

verschuldigde BTW. 

5.2 Het honorarium van FINZICHT omvat: 

a) de door FINZICHT bestede uren vermenigvuldigd met het uurtarief, en 

vermeerderd met verschotten en in voorkomend geval externe kosten (volgens 

Tijdregistratie/Urendeclaratie FINZICHT in rekening gebracht); 

of 

b) een performance fee (indien en voor zover de door FINZICHT verrichte 

inspanningen binnen één jaar na beëindiging van de werkzaamheden van 

FINZICHT leiden tot een voor opdrachtgever positief resultaat, bijvoorbeeld 

besparing bankkosten of verkoop onderneming) 

of 

c) een vast bedrag per maand afhankelijk van het door opdrachtgever afgenomen 

pakket van diensten; 

of 

d) een combinatie van twee of meer van de mogelijkheden genoemd onder a), b) 

en c). 

5.3 Het uurtarief alsmede de performance fee worden door FINZICHT schriftelijk 

bevestigd bij gelegenheid van de acceptatie door FINZICHT van de opdracht. 

5.4 FINZICHT is bij aanvang van de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd een deel 

van het overeengekomen honorarium te factureren. 

5.5 In de gevallen waarin het honorarium een vast bedrag per maand omvat (zie artikel 

5.2 sub c) wordt de abonnementsprijs jaarlijks door FINZICHT aangepast op basis van de 

Consumer Price Index (CPI). 

5.6 Alle facturen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum op de door 

FINZICHT aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Vanaf de vervaldatum van 

een factuur is de opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke 

rente, waarbij overigens een gedeelte van de maand als gehele maand wordt geteld. 

5.7 De door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de 
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eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van 

opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de 

voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

5.7.1 In geval van verrekening conform het gestelde in de door de opdrachtgever 

ondertekende  

opdrachtbevestiging, zal de betaling van de factuur als voldaan beschouwd worden,  

bij ontvangst door FINZICHT van de, uit de opdracht voort vloeiende, uitbetaalde provisies. 

5.8 In het geval dat de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van 

één of meer van zijn verplichtingen, worden aan de wederpartij buitengerechtelijke 

incassokosten in rekening gebracht ad 15% van het gefactureerde totaalbedrag. Indien 

FINZICHT aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk 

waren, komt ook het meerdere voor rekening van de opdrachtgever. 

5.9 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever 

zullen de vorderingen van FINZICHT onmiddellijk opeisbaar zijn. 

 

 

 

 

 

Aansprakelijkheid 

Artikel 6 

6.1 FINZICHT is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die de 

opdrachtgever lijdt, indien FINZICHT door overmacht niet in staat is haar verplichtingen in 

het kader van de overeenkomst na te komen. Tijdens de overmacht worden de 

verplichtingen van FINZICHT opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht 

nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is, langer duurt dan dertig dagen, zijn zowel 

FINZICHT als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst 

te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen 

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende 

oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop FINZICHT geen invloed kan uitoefenen, doch 

waardoor FINZICHT niet in staat is haar verplichtingen na te komen (waaronder tevens 

begrepen ziekte, computer(netwerk)storingen, storingen in computerprogramma’s). 

6.2 FINZICHT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die de 

opdrachtgever lijdt, voortvloeiende uit het door opdrachtgever niet correct uitvoeren van 

de overeenkomst. 

6.3 FINZICHT is niet aansprakelijk voor bij de opdrachtgever of derden ontstane schade 

die het gevolg is van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door 

opdrachtgever aan FINZICHT, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van 

opdrachtgever (daaronder begrepen het niet dan wel niet tijdig nakomen door 

opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen). 

6.4 Verzending van gegevens in elektronische vorm, documenten, boeken, papieren en 

andere goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever, 

ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, 

opdrachtnemer of derden. FINZICHT is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit verlies, 

vernietiging of beschadiging van deze gegevens, documenten, boeken, papieren en 

andere goederen.  

6.4.1.Elektronische communicatie: 

Een opdrachtgever die een mail stuurt mag er niet automatisch van uitgaan dat FINIZCHT  

de mail ook heeft gelezen. 

De opdrachtgever mag de mail pas als gelezen beschouwen door FINIZCHT indien FINZICHT 

dit hem heeft bericht. 

Heeft de opdrachtgever dit bericht niet ontvangen en wil hij toch zekerheid over het feit dat 

FINZICHT  
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de mail heeft gelezen, dan dient de opdrachtgever contact op te nemen met FINIZCHT. 

6.5 FINZICHT is niet aansprakelijk jegens derden, die schade geleden menen te hebben 

op grond van het uitvoeren van de overeenkomst door FINZICHT ten behoeve van de 

opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart FINZICHT tegen alle aanspraken van derden die 

direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever 

vrijwaart FINZICHT in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die 

veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan FINZICHT onjuiste of onvolledige informatie heeft 

verstrekt. 

6.6 De omvang van de aansprakelijkheid van FINZICHT is per overeenkomst beperkt tot 

het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte, exclusief een 

eventueel overeengekomen performance fee. In die gevallen waarin het honorarium 

een vast bedrag per maand omvat (zie artikel 5.2 sub c), is FINZICHT in voorkomend 

geval slechts aansprakelijk tot maximaal het totaalbedrag van de drie laatste maandelijkse 

termijnen, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van FINZICHT. In alle 

andere gevallen aanvaardt FINZICHT geen aansprakelijkheid, behoudens voor over de door 

ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheid in voorkomend geval aanspraak op een 

uitkering geeft 

6.7 Indien en voor zover FINZICHT bij het uitvoeren van (onderdelen van) de 

overeenkomst gebruik moet maken van externe deskundigen (fiscalisten, 

accountants, juristen e.d.) al dan niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever, is 

FINZICHT niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit door deze externe 

deskundigen verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en adviezen, of door 

deze externe deskundigen verrichte werkzaamheden. 

 

 

 

Beëindiging van de overeenkomst 

Artikel 7 

7.1 De overeenkomst eindigt met haar volbrenging. 

7.2 Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is alleen dan rechtmatig, indien zij 

schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één volle 

kalender maand geschiedt. 

7.3 In de volgende gevallen is FINZICHT bevoegd de (verdere) uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst tot ontbinding van 

de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van FINZICHT op 

schadevergoeding: 

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan FINZICHT ter kennis gekomen 

omstandigheden FINZICHT goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever 

niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 

- indien opdrachtgever met zijn betalingsverplichtingen jegens FINZICHT achterblijft; 

- indien FINZICHT de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd 

heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft en/of 

onvoldoende is; 

- indien FINZICHT constateert dan wel het vermoeden heeft dat opdrachtgever 

doelbewust bepaalde gegevens achterhoudt dan wel weigert te verstrekken, en 

FINZICHT deze gegevens noodzakelijk acht voor het uitvoeren van de opdracht; 

- indien FINZICHT constateert of het vermoeden heeft dat opdrachtgever zich 

schuldig maakt aan of betrokken is bij onoorbare of illegale praktijken of 

persoonlijke relaties die de naam van c.q. het vertrouwen in FINZICHT schade 

toebrengen of dat zouden kunnen doen. 

7.4 In de in het voorgaande lid genoemde gevallen zijn de vorderingen van FINZICHT op 

de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar. 

 

Toepasselijk recht 
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Artikel 8 

Op elke overeenkomst tussen FINZICHT en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van 

toepassing. 

 

Wijziging en vindplaats algemene voorwaarden 

Artikel 9 

9.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van 

Koophandel te Amsterdam. 

9.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals 

gedeponeerd ten tijde van het totstandkoming van de onderhavige opdracht. 

 

 

 


