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ALGEMENE VOORWAARDEN BURO JVS B.V. 

 

Artikel 1 Toepasselijkheid 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht of andere rechtsbetrekking tussen de besloten vennootschap met beperkte 

 aansprakelijkheid Buro JVS B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan de Van Broeckhovenlaan 93, 5213 HZ te ’s-Hertogenbosch (hierna aan te duiden als “Buro JVS”)  

en haar wederpartij (hierna aan te duiden als “cliënt”). 

1.2  Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

Artikel 2 Offertes 

2.1 De geldigheid van alle door Buro JVS gemaakte offertes bedraagt 30 dagen, tenzij in een offerte die voor een betreffende opdracht geldt een andere termijn is genoemd. 

2.2 Buro JVS is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding van een offerte binnen 30 dagen door de wederpartij schriftelijk wordt bevestigd, tenzij in een offerte die 

 voor een betreffende opdracht geldt anders is aangegeven. 

2.3 Bij aanvaarding van een offerte door cliënt, biedt Buro JVS het recht binnen 2 dagen na ontvangst van deze aanvaarding de opdracht te herroepen. 

2.4 De prijzen die in aanbiedingen en offertes van Buro JVS worden genoemd, zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede de in het kader van 

 de overeenkomst te maken kosten. 

 

Artikel 3 Uitvoering van opdrachten 

3.1 Uitsluitend Buro JVS geldt tegenover cliënt als opdrachtnemer en aanvaardt de opdracht onder haar verantwoordelijkheid en voert de opdracht uit. 

3.2 Vervolgopdrachten worden beschouwd als onderdeel van de oorspronkelijke opdracht aan Buro JVS. 

3.3 De toepassing van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is in het geval van een opdracht aan Buro JVS uitgesloten. 

3.4 Bij uitvoering van een opdracht mag Buro JVS één of meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen betrekken die niet direct of indirect aan Buro JVS zijn verbonden. 

3.5 Indien de uitvoering van een opdracht meebrengt dat één of meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen welke niet aan Buro JVS verbonden zijn, worden 

 ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Buro JVS niet aansprakelijk zijn voor fouten of tekortkomingen van deze 

 natuurlijke personen of rechtspersonen. 

 

Artikel 4 Contractduur en uitvoeringstermijn 

4.1 Een overeenkomst tussen Buro JVS en cliënt wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of uitdrukkelijk en schriftelijk 

 anders is overeengekomen. 

4.2 Wanneer het schriftelijk is overeengekomen of het uit de aard van de overeenkomst voortvloeit dat Buro JVS binnen een bepaalde termijn haar werkzaamheden dient te 

 hebben voltooid, dan is dit nimmer een fatale termijn en dient cliënt bij overschrijding van deze termijn Buro JVS schriftelijk in gebreke te stellen. 

 

Artikel 5 Ter beschikking stellen gegevens 

5.1 Cliënt zal alle gegevens en bescheiden, die Buro JVS nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig aan Buro JVS ter beschikking stellen 

 in de door haar gewenste vorm. 

5.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Buro JVS ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze via of van derden afkomstig 

 zijn. 

5.3 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht aan Buro JVS voortvloeiende extra kosten en schade, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter 

 beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of medewerkers, zijn voor rekening en risico van cliënt. 

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid 

6.1 Iedere aansprakelijkheid van Buro JVS is beperkt tot het bedrag dat ter zake door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Buro JVS zal worden uitgekeerd, 

 vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat Buro JVS in verband met die verzekering draagt. 

6.2 Een aanspraak op schadevergoeding van cliënt vervalt in ieder geval 12 maanden nadat cliënt bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een 

 gebeurtenis of omstandigheid waarvoor Buro JVS aansprakelijk is of zou kunnen zijn. 

6.3 Cliënt vrijwaart Buro JVS tegen vorderingen van derden uit hoofde van aansprakelijkheid voortvloeiend uit of verband houdend met de opdracht aan Buro JVS. 

 

Artikel 7 Honorarium 

7.1  Buro JVS en cliënt kunnen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vast honorarium afspreken. 

7.2 Indien geen vast honorarium wordt afgesproken, zal het honorarium door Buro JVS worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren, geldende voor de periode 

 waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

7.3 Alle tarieven van Buro JVS zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege (kunnen) worden opgelegd. 

 

Artikel 8 Tussentijdse beëindiging van de opdracht 

8.1 Zowel Buro JVS als cliënt kunnen te allen tijde een tussen hen gesloten overeenkomst van opdracht schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke 

 opzegtermijn. 

8.2 Indien een overeenkomst van opdracht eindigt voordat die is voltooid, is cliënt aan Buro JVS het honorarium verschuldigd voor de werkzaamheden die Buro JVS ten 

 behoeve van cliënt heeft verricht. 

8.3 Een overeenkomst van opdracht tussen Buro JVS en cliënt kan zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijk kennisgeving met onmiddellijke 

 ingang geheel of gedeeltelijk worden beëindigd indien cliënt - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van cliënt een 

 faillissement wordt uitgesproken of indien de onderneming van cliënt wordt geliquideerd of beëindigd. 

8.4 Indien cliënt tot voortijdige beëindiging van een overeenkomst met Buro JVS is overgegaan, heeft Buro JVS recht op vergoeding van kosten die zij redelijkerwijs 

 heeft moeten maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van deze overeenkomst, tenzij er feiten of omstandigheden aan de beëindiging ten grondslag liggen 

 die aan Buro JVS zijn toe te rekenen. 

 

Artikel 9 Betaling  

9.1 Betaling aan Buro JVS geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door Buro JVS aan te geven wijze in valuta waarin is gedeclareerd. 

9.2 Bezwaren van cliënt tegen de hoogte van de declaratie, opgesteld door Buro JVS, schorten de betalingsverplichting niet op. 

9.3 Indien cliënt in gebreke blijft met de betaling binnen de in artikel 9.1 genoemde fatale termijn van 14 dagen, dan treedt cliënt van rechtswege in verzuim jegens Buro JVS, 

 zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. 

9.4 Indien tussen Buro JVS en cliënt een betaling in termijnen is overeengekomen en cliënt in gebreke blijft met de tijdige betaling van een opeisbaar geworden termijn, dan is 

 Buro JVS - onverminderd haar overige rechten - gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten of de opdracht te ontbinden totdat de opeisbare termijnen zijn 

 voldaan. 

9.5 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van cliënt er naar het oordeel van Buro JVS aanleiding toe geeft, is Buro JVS gerechtigd om van cliënt te  verlangen, 

 dat cliënt onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Buro JVS te bepalen vorm en/of Buro JVS een voorschot voldoet. 

 

Artikel 10 Rente en incassokosten 

10.1 Indien cliënt op de vervaldatum van 14 dagen nadat Buro JVS de factuur heeft verzonden in gebreke blijft met betaling, en ingevolge artikel 9.3 van rechtswege in 

 verzuim is, is cliënt vanaf deze vervaldatum naast deze factuur wettelijke rente per maand verschuldigd. 

10.2 Indien cliënt na de vervaldatum van de factuur in gebreke blijft jegens Buro JVS, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van 

 cliënt. 

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en forumkeuze 

11.1 De rechtsverhouding tussen Buro JVS en cliënt wordt beheerst door Nederlands recht. 

11.2 Eventuele geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst van opdracht of een andere rechtsbetrekking tussen Buro JVS en cliënt worden berecht door de bevoegde 

 rechter te ’s-Hertogenbosch. 

 

 

  


