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Artikel 1 Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan 
onder: 

AKapital: de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Ajeto Kapital B.V. gevestigd te Vught. 

Opdrachtgever: degene die aan AKapital opdracht heeft 
gegeven tot het verrichten van werkzaamheden alsmede 
degene aan wie AKapital een aanbod tot het verrichten 
van werkzaamheden heeft gedaan. 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 
alle door AKapital gedane aanbiedingen, offertes en 
acceptaties daarvan en/of door AKapital gesloten 
overeenkomsten waarbij AKapital zich verplicht tot het 
leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht 
en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders 
van AKapital en alle voor haar werkzame personen. De 
toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde 
bestuurders en/of personen niet meer voor AKapital 
werkzaam zijn. 

Artikel 3 Afwijkingen algemene voorwaarden 

3.1 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar 
de Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of 
offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn 
niet van toepassing, tenzij deze door AKapital zonder 
voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard. 

3.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze 
algemene voorwaarden binden AKapital slechts voor 
zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen AKapital en de 
Opdrachtgever zijn overeengekomen. 

3.3 Indien enige bepaling van deze algemene 
voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de 
betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle 
overige bepalingen blijven hun gelding onverkort 
behouden. 

Artikel 4 Aanbiedingen, overeenkomst, 
opdracht. 

4.1 Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door 
de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat 
ervoor in dat hij daarbij alle essentiële informatie voor 
de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.  

4.2 Offertes en tarieven van AKapital zijn, tenzij 
daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. 

4.3 AKapital zal de door haar te verrichten diensten 
naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de 
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Aan AKapital 
verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot 
inspanningsverplichtingen van AKapital.  AKapital  
garandeert op geen enkele wijze de totstandkoming van 
een bepaald resultaat. 

4.4 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn 
gekomen op het moment dat AKapital een opdracht 
schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering 
daarvan is begonnen. AKapital is bevoegd om aan haar 
verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te 
weigeren. 

Artikel 5 Inschakeling personeel en derden 

5.1 Het is AKapital toegestaan om bij de uitvoering van 
de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te 
maken van derden. 

5.2  AKapital zal bij het inschakelen van derden zoveel 
mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en 
bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in 

acht nemen. AKapital is niet aansprakelijk voor 
tekortkomingen van deze derden. 

5.3 AKapital kan in overleg met de Opdrachtgever de 
samenstelling van het team dat met de uitvoering van de 
opdracht belast is wijzigen, indien zij meent dat dit voor 
de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De 
wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten 
niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht 
ongunstig beïnvloeden.  

5.4 Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van 
de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de 
opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen 
of anderszins werkzaamheden voor zich laten verrichten 
dan wel daarover met dit personeel onderhandelen, 
behoudens voorgaande uitdrukkelijke instemming van de 
wederpartij. 

Artikel 6 Termijnen 

6.1 De door AKapital opgegeven termijnen voor de 
uitvoering van de opdracht gelden als indicatie en kunnen 
nimmer als fatale termijnen worden beschouwd.  

6.2 In financiële zin is de opdracht afgesloten zodra de 
slotdeclaratie door de Opdrachtgever is goedgekeurd. 
Binnen een termijn van vijftien dagen na dagtekening van 
deze slotdeclaratie dient de Opdrachtgever AKapital 
hierover te berichten. Indien de Opdrachtgever niet 
binnen deze termijn reageert, wordt de slotdeclaratie 
geacht te zijn goedgekeurd. Goedkeuring van de 
slotdeclaratie impliceert erkenning c.q. goedkeuring van 
de voltooiing en uitvoering van de opdracht. 

Artikel 7 Benodigde informatie  

7.1 De Opdrachtgever is gehouden AKapital op diens 
verzoek tijdig alle informatie te verstrekken, welke deze 
voor een correcte uitvoering van de opdracht 
noodzakelijk of nuttig acht, in de vorm en op de wijze als 
door AKapital aangegeven. 

7.2 De Opdrachtgever is voorts gehouden AKapital uit 
eigen beweging alle informatie te verstrekken, waarvan 
Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten, 
dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht 
noodzakelijk of nuttig is. 

7.3 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, 
volledigheid en betrouwbaarheid van de aan AKapital 
verstrekte informatie, ook indien deze van derden 
afkomstig is. 

7.4 Indien de uitvoering van de opdracht wordt 
vertraagd doordat de Opdrachtgever zijn in artikelen 7.1 
en 7.2 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de 
door de Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet 
aan het in artikel 7.3 bepaalde, zijn de daaruit 
voortvloeiende extra kosten voor rekening van de 
Opdrachtgever en is AKapital bevoegd extra honorarium 
voor het daarvoor noodzakelijk geworden meerwerk aan 
de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

7.5 AKapital is gehouden de door de Opdrachtgever ter 
beschikking gestelde zaken waarin of waarop door de 
Opdrachtgever aan AKapital verstrekte informatie is 
vastgelegd, op verzoek van de Opdrachtgever terug te 
geven, zodra de opdracht waarvoor de informatie is 
verstrekt is uitgevoerd of de overeenkomst is beëindigd. 
De voornoemde zaken worden voor rekening en risico van 
de Opdrachtgever teruggestuurd. 

Artikel 8 Wijziging van de opdracht, c.q. 
meerwerk 

8.1 De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning 
en/of omvang van de opdracht kan worden beïnvloed, 
indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, 
werkwijze of aard van de opdracht en/of de daaruit 
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voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te 
wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het 
overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen 
beïnvloedt, zal AKapital dit de Opdrachtgever zo spoedig 
mogelijk melden. 

8.2 Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of 
opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de 
Opdrachtgever, zal AKapital de noodzakelijke 
aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de 
dienstverlening dit vergt. Indien zo'n aanpassing leidt tot 
meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de 
Opdrachtgever worden bevestigd. 

Artikel 9 Tussentijdse beëindiging van de 
opdracht 

9.1 Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig 
eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is 
dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben 
conform de bevestigde offerte en eventuele latere 
additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd 
en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend 
gemaakt. 

9.2 Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan 
door de Opdrachtgever, heeft AKapital vanwege het 
ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies 
recht op compensatie, waarbij het tot dan toe 
gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als 
uitgangspunt wordt gehanteerd. 

9.3 Ingeval een van beide partijen in staat van 
faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt 
of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het 
recht de opdracht zonder inachtneming van een 
opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder 
voorbehoud van rechten. 

Artikel 10 Honorarium en betaling 

10.1 Partijen spreken bij het sluiten van de 
overeenkomst af op welke wijze het honorarium van 
AKapital wordt voldaan. 

10.2 Met betrekking tot de tarieven en de daarop 
gebaseerde kostenramingen staat in de offerte 
aangegeven, of daarin zijn begrepen de 
secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en 
andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten 
niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden 
berekend.  

10.3 AKapital is gerechtigd overeengekomen tarieven 
tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van 
de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van 
materialen of diensten die voor de uitvoering van de 
overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke 
de kostprijs van AKapital beïnvloeden.  

10.4 In het honorarium zijn geen rentekosten, 
omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke vanuit 
overheidswege worden opgenomen, tenzij in de offerte 
anders is aangegeven. 

10.5 Betalingen door de Opdrachtgever dienen te 
worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op 
de door AKapital voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.  

10.6 Indien de Opdrachtgever niet binnen de 
overeengekomen termijn heeft betaald, verkeert hij door 
dat enkele feit in verzuim, zonder dat daartoe enige 
aanmaning of ingebrekestelling is vereist en zal AKapital 
aan de Opdrachtgever over het niet of niet tijdig 
betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening brengen, 
lopend vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele 
voldoening. 

10.7  Indien de Opdrachtgever na ingebrekestelling 
nalatig blijft om het openstaande bedrag aan AKapital te 

voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in 
welk geval de Opdrachtgever naast het alsdan 
verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot 
vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke 
incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op 
tenminste 20% van de verschuldigde bedragen, 
onverminderd het recht van AKapital om vergoeding van 
de daadwerkelijk gemaakte kosten en geleden schade te 
vorderen. 

10.8 Verrekening door de Opdrachtgever van de door 
AKapital gefactureerde bedragen met een door de 
Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel 
opschorting van betaling door de Opdrachtgever in 
verband met een door deze gestelde tegenvordering, is 
niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke 
goedkeuring van AKapital. 

10.9  Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één 
Opdrachtgever, dan zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk 
aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen 
zoals hiervoor aangegeven (ongeacht de tenaamstelling 
van de rapportage, correspondentie of de declaratie). 

10.10 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken 
steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en 
kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het 
langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat 
de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

10.11 Indien de kredietwaardigheid van de 
Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van AKapital 
aanleiding geeft, is AKapital bevoegd om de levering van 
haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever 
voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen 
heeft verschaft.  

Artikel 11 Aansprakelijkheid  

11.1 Onder AKapital zijn in dit artikel mede begrepen 
diens werknemers, alsmede eventueel door AKapital bij 
de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. 

11.2 Voor enigerlei schade, uit welken hoofde ook, is 
AKapital niet aansprakelijk, tenzij de schade het gevolg is 
van opzet of daarmee gelijk te stellen grove 
onzorgvuldigheid van AKapital en alsdan uitsluitend voor 
zover de schade het direct gevolg is van die opzet of 
grove onzorgvuldigheid, een en ander behoudens het 
overigens in dit artikel bepaalde. 

11.3 De aansprakelijkheid van AKapital voor schade van 
de Opdrachtgever is beperkt tot maximaal één maal het 
bedrag dat aan honorarium aan de Opdrachtgever in 
rekening is gebracht in verband met de uitvoering van de 
opdracht over de periode gedurende welke de 
werkzaamheden zijn verricht, met dien verstande dat die 
periode beperkt blijft tot de laatste twaalf maanden, 
indien bedoelde werkzaamheden gedurende een langere 
tijd zijn verricht en de aansprakelijkheid beperkt is tot 
maximaal van EUR 10.000,- (zegge: tienduizend euro). 

11.4 De eventueel door AKapital aan de Opdrachtgever 
verschuldigde schadevergoeding zal nimmer hoger zijn 
dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van 
AKapital in voorkomend geval door verzekering is gedekt 
of redelijkerwijs behoort te zijn gedekt. 

11.5 AKapital is niet aansprakelijk voor de navolgende 
schade: Schade, welke is veroorzaakt doordat de 
Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit Artikel 7 
voortvloeiende verplichtingen of doordat de door de 
Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan 
hetgeen waarvoor zij krachtens 7.3 instaat; schade, 
welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door 
de Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdrachten 
betrokken derden; schade welke voortvloeit uit fouten in 
door AKapital gebruikte software of andere 
computerprogrammatuur, tenzij deze schade door 
AKapital kan worden verhaald op de leverancier van de 
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betreffende software of computerprogrammatuur; 
schade, welke slechts voorkomen had kunnen worden 
door een handelen of nalaten dat strijdig of 
onverenigbaar zou zijn geweest, met de eventueel voor 
AKapital geldende beroeps- of gedragregels. 

11.6 De Opdrachtgever vrijwaart AKapital voor 
aanspraken van derden ter zake van schade, welke 
verband houdt met of voortvloeit uit de door AKapital 
uitgevoerde opdracht, indien en voor zover AKapital 
daarvoor op grond van de bepalingen in dit artikel niet 
jegens de Opdrachtgever aansprakelijk is. 

11.7 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt 
uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden 
kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden 
voor de Opdrachtgever geen rechten ontlenen. 

Artikel 12 Overmacht 

12.1 AKapital is niet gehouden tot het nakomen van 
enige verplichting indien dit voor AKapital  
redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten 
toedoen van AKapital ontstane veranderingen in de bij 
het aangaan der verplichtingen bestaande 
omstandigheden.  

12.2 Een tekortkoming in de nakoming van een 
verplichting van AKapital geldt in ieder geval niet als 
toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van 
verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, 
onderaannemers en/of andere ingeschakelde derden, bij 
brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, 
oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, 
invoer- of doorvoerverboden en alle andere 
omstandigheden welke van dien aard zijn dat 
gebondenheid niet meer van AKapital kan worden 
gevergd.  

Artikel 13 Geheimhouding en bescherming 
persoonsgegevens 

13.1 Partijen verplichten zich over en weer tot 
geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde 
van de met de andere partij gesloten overeenkomst 
bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze 
bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of 
geheim heeft te gelden, tenzij uit wettelijke 
verplichtingen anders blijkt 

13.2 AKapital is gehouden zijn uit artikel 
13.1voortvloeiende verplichtingen eveneens op te leggen 
aan zijn werknemers en door hem ter uitvoering van de 
opdracht ingeschakelde derden. 

13.3 De Opdrachtgever is zonder voorafgaande 
toestemming van AKapital niet bevoegd derden op welke 
wijze dan ook kennis te geven omtrent de uitvoering van 
de opdracht, waaronder begrepen de wijze waarop, de 
middelen waarmee en de personen door wie de opdracht 
wordt uitgevoerd. 

Artikel 14 Intellectueel eigendom 

14.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van 
intellectuele eigendom op alle (geestes)producten, die 
door AKapital in het kader van de opdracht worden 
gebruikt - waaronder begrepen analyses, modellen, 
overzichten, programmatuur, technieken e.d. - of die het 
resultaat zijn van door AKapital krachtens de opdracht 
verrichte werkzaamheden - waaronder begrepen 
adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d. - berusten 
uitsluitend bij AKapital dan wel de makers van de 
betreffende producten. 

14.2 De Opdrachtgever is zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van AKapital of de maker niet 
bevoegd tot (medewerking aan) openbaarmaking of 
vermenigvuldiging - anders dan voor eigen gebruik 
daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling 

daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie 
de betreffende producten bestemd zijn. 

Artikel 15 Reclames  

15.1 Reclames met betrekking tot de verrichte 
werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen op 
straffe van verval van alle aanspraken bij aangetekend 
schrijven binnen 60 dagen na de verzenddatum van de 
stukken of informatie waarover de Opdrachtgever 
reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking 
van het gebrek, indien de Opdrachtgever aantoont dat hij 
het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan 
AKapital te worden kenbaar gemaakt. 

15.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de 
betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. 

15.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame 
heeft AKapital de keuze tussen aanpassing van het in 
rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren 
of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden 
of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van 
de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van 
het door de Opdrachtgever reeds betaald honorarium. 

Artikel 16 Wijziging algemene voorwaarden  

16.1 AKapital is gerechtigd gedurende een lopende 
overeenkomst de onderhavige algemene voorwaarden 
eenzijdig te wijzigen. Indien AKapital de algemene 
voorwaarden wijzigt, zal AKapital aan de Opdrachtgever 
een exemplaar van de gewijzigde algemene voorwaarden 
toezenden. 

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen 

17.1 De rechtsverhoudingen tussen AKapital en de 
Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van 
toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. 

17.2 Alle geschillen die verband houden met de 
rechtsverhouding tussen AKapital en de Opdrachtgever 
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, 
worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter 
in het arrondissement Utrecht, tenzij bepalingen van 
dwingend recht anders voorschrijven. 

 
 


