
Algemene Voorwaarden Van Heesch & Hosselet Bedrijfsjuristen 15 mei 2017
Artikel 1: Betekenis gebruikte definities

In deze algemene voorwaarden worden de onder-
staande definities in de navolgende betekenis gebruikt, 
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 
VH&H: Van Heesch & Hosselet B.V., handelend onder 
de naam “van Heesch & Hosselet Bedrijfsjuristen” 
gevestigd aan de Kloosterstraat 5, 3401 CR IJsselstein, 
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht 
onder nummer: 54852315  
Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden 
van VH&H d.d. 15 mei 2017. 
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met 
wie de Overeenkomst wordt gesloten.  
Overeenkomst: de tussen VH&H en Opdrachtgever 
gesloten overeenkomst van opdracht voor bedrijfsjuri-
dische dienstverlening van VH&H.  
Partijen: Opdrachtgever en VH&H gezamenlijk. 
 
Artikel 2: Algemeen 

1.De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offer-
te en Overeenkomst tussen Partijen waarop VH&H 
deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft 
verklaard. 

2.Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn 
slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk en schrif-
telijk zijn overeengekomen tussen Partijen. 

3.Algemene- , inkoop-, verkoop- en/ of andere voor-
waarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. 

4.De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toe-
passing op alle Overeenkomsten met VH&H, waarbij 
door VH&H voor de uitvoering  derden dienen te 
worden ingeschakeld. 

5. Indien de Algemene Voorwaarden eenmaal van toe-
passing zijn tussen Opdrachtgever en VH&H, zijn zij  
- ook zonder nadere van toepassing verklaring - 
tevens van toepassing op nieuwe offertes en Over-
eenkomsten tussen Partijen, tenzij dit uitdrukkelijk is 
uitgesloten. Voorts gelden de Algemene Voorwaar-
den op alle buiten contractuele relaties tussen Partij-
en, waaronder  - maar niet beperkt tot  - onrechtmati-
ge daad.

6. Indien één of meerdere der bepalingen in deze Al-
gemene Voorwaarden nietig zijn, of vernietigd wor-
den,  dan blijven de overige bepalingen van deze 
Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing. In 
dat geval zullen VH&H en Opdrachtgever in overleg 
treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de 
nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen.  
Hierbij zal door Partijen  - zoveel als mogelijk - het 
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling 
in acht worden genomen. 

Artikel 3: Offerte en prijsopgave

1.De door VH&H uitgebrachte offerte is vrijblijvend. De 
offerte is geldig gedurende 7 dagen, tenzij anders in 
de offerte is aangegeven. VH&H is slechts aan de 
offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan 
door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 7 dagen 
wordt bevestigd.

2.De prijzen in de offerte zijn exclusief BTW en worden 
bij het aangaan van een samenwerking tussen VH&H 
en Opdrachtgever éénmaal per maand, vermeerderd 
met BTW, bij Opdrachtgever in rekening gebracht.  

3. Indien de aanvaarding van Opdrachtgever afwijkt van 
het in de offerte opgenomen aanbod, is VH&H daar-
aan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet 
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot 
stand, tenzij VH&H anders aangeeft. 

4.Door afname van de dienstverlening van VH&H en/of 
door betaling van facturen van VH&H,  aanvaardt 
Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden en de 
door VH&H terzake opgestelde offerte; dit geldt ook 
indien Opdrachtgever nalaat de offerte of Overeen-
komst voor dienstverlening door VH&H ondertekend 
aan VH&H te retourneren. 

Artikel 4:  Uitvoering VH&H en geheimhouding

1.VH&H zal de Overeenkomst met zorgvuldigheid en 
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap 
uitvoeren. 

2.Opdrachtgever zal in het kader van de uitvoering van 
de Overeenkomst alle redelijkerwijs door VH&H ge-
vraagde informatie verstrekken. Voorts zal Opdracht-
gever VH&H informeren over alle overige relevante 
gegevens, feiten en omstandigheden die van belang 
zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst. Op-
drachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid 
van alle aan VH&H verstrekte gegevens en informa-
tie.

3.VH&H heeft bij uitvoering van de Overeenkomst 
jegens Opdrachtgever een inspanningsverplichting 
en geen resultaatsverplichting, tenzij zulks uitdrukke-
lijk anders schriftelijk is overeengekomen tussen 
Partijen. 

4.Partijen verplichten zich tot geheimhouding ten aan-
zien van alle vertrouwelijke informatie aangaande de 
Overeenkomst en de onderneming van de andere 
partij, voor zover is aangegeven dat het vertrouwelij-
ke informatie betrof, dan wel indien dit voortvloeit uit 
de aard van de informatie en de andere partij zulks 
redelijkerwijs had dienen te begrijpen. 

Artikel 5: Tussentijdse wijzigingen van de Overeen-
komst

1.Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst 
blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten 
werkzaamheden te wijzigen, zullen Partijen in onder-
ling overleg en na bereikte overeenstemming, de 
Overeenkomst aanpassen. 

2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, kan dit van 
invloed zijn op de overeengekomen einddatum van 
de Overeenkomst. VH&H zal de Opdrachtgever zo 
spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

3. Indien een vaste vergoeding voor de Overeenkomst 
is afgesproken, zal VH&H daarbij aangeven of de 
wijziging van de Overeenkomst een overschrijding 
van de overeengekomen vergoeding tot gevolg heeft. 

Artikel 6: Looptijd, tussentijdse opzegging en ont-
binding

1.De Overeenkomst tussen VH&H en een Opdrachtge-
ver wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De looptijd 
van de Overeenkomst wordt door Partijen schriftelijk 
overeengekomen. 

2. Indien binnen de looptijd van de Overeenkomst een 
termijn is opgenomen voor de voltooiing van bepaal-
de werkzaamheden, dan is dit geen fatale termijn. Bij 
overschrijding van de termijn van uitvoering, dient de 
Opdrachtgever VH&H derhalve schriftelijk in gebreke 
te stellen. 

3.Opdrachtgever en VH&H kunnen de Overeenkomst 
tussentijds opzeggen, met inachtneming van een 
wederzijdse opzegtermijn van twee maanden. Op-
zegging geschiedt tegen het einde van een kalen-
dermaand.

4.VH&H en Opdrachtgever zijn bevoegd de Overeen-
komst te (doen) ontbinden indien zich omstandighe-
den 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 omstandig-
heden voordoen welke van dien aard zijn dat onge-
wijzigde instandhouding van de Overeenkomst in 
redelijkheid niet mag worden verwacht. 

5.VH&H heeft het recht met onmiddellijke ingang de 
Overeenkomst te ontbinden en/of offerte te annule-
ren, indien:

- Opdrachtgever overlijd en/of; 

- Opdrachtgever in staat van faillissement wordt 
verklaard of surséance van betaling wordt ver-
leend of op andere wijze het beheer van zijn ver-
mogen is verloren.

De openstaande vordering van VH&H op de Op-
drachtgever, is in deze gevallen direct en volledig 
opeisbaar. 

Artikel 7: Betaling

1.Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 
14 dagen na factuurdatum, op bankrekeningnummer 
NL50RABO016.71.692.46 van VH&H, zoals tevens 
vermeld op de factuur. Bezwaren tegen de facturen, 

schorten de betalingsverplichting niet op. Het recht 
van verrekening door Opdrachtgever wordt uitdrukke-
lijk uitgesloten. 

2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling 
van de factuur binnen 14 dagen, dan is de Opdracht-
gever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is 
dan aan VH&H de kosten, zowel in als buiten rechte, 
verschuldigd die gepaard gaan met de invordering 
van al hetgeen wat Opdrachtgever aan VH&H ver-
schuldigd is. In ieder geval zal VH&H gerechtigd zijn 
over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag  - 
vanaf de datum waarop de Opdrachtgever in gebreke 
is - maandelijks wettelijke handelsrente in rekening te 
brengen. 

3.Tot het moment dat algehele betaling van de open-
staande facturen door Opdrachtgever heeft plaatsge-
vonden, heeft VH&H het recht haar werkzaamheden 
en overige verplichtingen op te schorten. 

Artikel 8: Reclameren

1.Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen 
door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na consta-
tering, doch uiterlijk binnen één maand na beëindi-
ging van de betreffende werkzaamheden schriftelijk 
kenbaar gemaakt te worden VH&H. Indien Opdracht-
gever tijdig heeft gereclameerd, dienen aanspraken 
jegens VH&H binnen één (1) jaar na de datum van 
de eerste schriftelijke reclame in rechte geldend 
worden gemaakt, bij gebreke waarvan alle rechten en 
aanspraken van Opdrachtgever zullen zijn vervallen 
door het verstrijken van deze termijn. 

2. Indien de klacht van Opdrachtgever gegrond is en 
nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk 
is, zal VH&H slechts aansprakelijk zijn binnen de 
grenzen van artikel 9. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1.Indien VH&H aansprakelijk mocht zijn, dan is deze 
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is 
geregeld. 

2.VH&H is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever, 
zolang Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens 
VH&H niet is nagekomen. 

3.VH&H is niet aansprakelijk voor schade ontstaan 
doordat VH&H is uit gegaan van door de Opdracht-
gever in het kader van artikel 4 lid 2 verstrekte onjuis-
te en/of onvolledige gegevens. 

4. Iedere aansprakelijkheid van VH&H is steeds beperkt 
tot het bedrag dat in het desbetreffende geval voor 
de hiervoor geldende offerte of Overeenkomst aan 
honorarium aan VH&H verschuldigd is, tot maximaal 
het door Opdrachtgever aan VH&H verschuldigde 
honorarium in het kalenderjaar waarin de aansprake-
lijkstelling als bedoeld in artikel 8 is gedaan.

5. Indien VH&H aansprakelijk is voor directe schade, 
dan is die aansprakelijkheid tevens beperkt tot maxi-
maal het bedrag van de door de assuradeur van 
VH&H te verstrekken uitkering. 

6.VH&H is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade 
en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aan-
sprakelijkheid van VH&H gaat nooit verder dan be-
paald in deze Algemene Voorwaarden, ongeacht of 
sprake is van vorderingen uit hoofde van Overeen-
komst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige 
daad. 

7.Anderen dan Opdrachtgever kunnen aan de Over-
eenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rech-
ten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart VH&H voor 
aanspraken van derden. Beperkingen van aanspra-
kelijkheid ten gunste van VH&H strekken ook ten 
gunste van bestuurders, werknemers en niet-onder-
geschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van 
VH&H.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.Op alle door VH&H met Opdrachtgever gesloten 
Overeenkomsten is het Nederlands recht van toe-
passing. 

2. Ieder geschil tussen Partijen zal bij uitsluiting worden 
voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, 
locatie Utrecht.


