Administratieve Dienstverlening Utrechtse Heuvelrug

Algemene Voorwaarden
Artikel 1:
a) Opdrachtneemster is Administratieve Dienstverlening Utrechtse Heuvelrug gevestigd te Doorn.
b) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door Opdrachtgever aan
Opdrachtneemster worden verstrekt, waaronder begrepen aanvullende en vervolg opdrachten.
c) Op het moment waarop een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Opdrachtneemster en Opdrachtgever
is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtneemster, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen is.
d) De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
e) Een overeengekomen uitvoeringstermijn is nooit een fatale termijn.
f) Opzegging van de overeenkomst op grond van niet nakoming kan slechts plaatsvinden nadat een
schriftelijke ingebrekestelling aan de andere partij is verzonden, waarbij de mogelijkheid is gegeven om het
verzuim of de tekortkoming te herstellen.
Artikel 2:
a) Opdrachten die aanvaard worden door Opdrachtneemster zijn gericht op de boekhouding van
Opdrachtgever. De werkzaamheden die o.a. door Opdrachtneemster kunnen worden verricht zijn: het
inboeken van de boekhouding, het verzorgen van de BTW aangiften, voorbereidingen voor de jaarrekening,
facturering, betalingen verrichten, controle op openstaande inkoop- en verkoopfacturen, dossierbeheer,
planning, contacten onderhouden met bedrijven en instanties m.b.t. de administratie, reserveringen of
afspraken maken m.b.t. de administratie en het adviseren over vraagstukken van financiële, administratieve
en/of fiscale aard.
b) Werkzaamheden die niet door Opdrachtneemster worden verricht zijn: de salarisadministratie, het opstellen
van jaarrekeningen, de aangiften inkomstenbelasting en overige niet genoemde belastingaangiftes alsmede
eventuele vervolgen daarop.
c) Opdrachtneemster heeft geen accountant/boekhouder in dienst en zal in verband daarmee, voor zover nodig
en op verzoek van Opdrachtgever, contact moeten onderhouden met derden.
Artikel 3:
a) Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen Opdrachtgever en Opdrachtneemster worden alle benodigde
administratieve bescheiden en/of andere gegevens door Opdrachtgever aan Opdrachtneemster aangeleverd
op een door Opdrachtneemster te bepalen wijze.
b) Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de op hem/haar rustende verplichtingen voortvloeiende uit de met
Opdrachtneemster gesloten overeenkomst, waaronder begrepen deze algemene voorwaarden, na te komen,
ongeacht de reden hiervan, is Opdrachtneemster bevoegd haar werkzaamheden op te schorten nadat zij
Opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld. Eventuele hieruit voortvloeiende schade, in
welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid van Opdrachtneemster.
c) Opdrachtneemster is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid of onvolledigheid van
informatie, waaronder begrepen gegevens en bescheiden, die Opdrachtgever gehouden is haar te verschaffen
of verschaft heeft.
d) Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtneemster is beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door
Opdrachtneemster afgesloten aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft met inbegrip van het
eigen risico dat Opdrachtneemster in verband met die verzekering draagt. Indien om welke reden dan ook
geen uitkering mocht plaatsvinden door voornoemde verzekering, is iedere aansprakelijkheid van
Opdrachtneemster beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.000,-.
Artikel 4:
a.) In beginsel ontvangt Opdrachtgever aan het eind van de maand waarin Opdrachtneemster werkzaamheden
heeft verricht een declaratie, tenzij anders overeengekomen.
b.) Opdrachtneemster is bevoegd voor door haar te verrichten werkzaamheden een voorschot te vragen middels
een declaratie. Zolang de voorschot declaratie niet is voldaan, is Opdrachtneemster bevoegd haar
werkzaamheden op te schorten.
c.) Een declaratie dient te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening daarvan.
d.) Na het verstrijken van de hierboven onder lid c genoemde termijn, is Opdrachtgever aan Opdrachtneemster
een rentevergoeding verschuldigd ex artikel 6:119a BW indien geen betaling heeft plaatsgevonden en alle in
redelijkheid gemaakte kosten om buiten rechte alsnog betaling van de declaratie te verkrijgen.
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