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Algemene voorwaarden V.O.F. R. Boonstra Administraties 
 

Artikel 1 Algemeen 

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de 

dienstverlening van V.O.F. R. Boonstra Administraties 

handelend onder R. Boonstra Administraties en  

Boekhoudernodig.nl en haar eventuele rechtsopvolgers. 

In deze voorwaarden verder aangeduid als opdrachtne-

mer. 

2. De opdrachtgever is een natuurlijke of rechtspersoon 

die aan opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten 

van werkzaamheden.  

3. Een offerte of aanbieding is een vrijblijvend schriftelijk 

of mondeling aanbod aan een opdrachtgever om werk-

zaamheden voor de opdrachtgever te verrichten. 

4. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. 

5. Opdrachtgevers die voor het deponeren van deze alge-

mene voorwaarden versie RBA2018_1 een overeen-

komst met opdrachtnemer hebben, bevinden zich in een 

overgangsregeling. Individueel met deze opdrachtge-

vers gemaakte afspraken worden gerespecteerd voor 

zover zij afwijken van deze voorwaarden. 

6. Indien er onduidelijkheid ontstaat over deze voorwaar-

den of zich er een situatie voordoet waarin zij niet 

voorzien dan dient uitleg plaats te vinden ‘naar de 

geest’ van deze voorwaarden. 

7. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van 

deze voorwaarden verlangt betekent dit niet dat de be-

palingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat op-

drachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen 

om in andere gevallen de stipte naleving van de bepa-

lingen van deze voorwaarden te verlangen. 

 

Artikel 2 De offerte en aanbiedingen 

 

1. De opdrachtnemer maakt op verzoek een offerte of 

aanbieding op maat. Aan offertes en/of aanbiedingen 

van andere opdrachtgevers van de opdrachtnemer kun-

nen geen rechten worden ontleend. 

2. Prijzen in offertes of aanbiedingen zijn in Euro’s tenzij 

anders schriftelijk wordt overeengekomen. 

3. Natuurlijke personen ontvangen een offerte of aanbie-

ding inclusief BTW en eventuele heffingen van rechts-

wege. 

4. Rechtspersonen ontvangen een offerte of aanbieding 

exclusief BTW en eventuele heffingen van rechtswege. 

5. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om geen 

offerte of aanbieding af te geven. 

6. Opdrachtnemer kan in de offerte of aanbieding aanvul-

lende voorwaarden stellen welke specifiek gelden voor 

de opdrachtgever. 

7. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offerte of aanbiedin-

gen worden gehouden indien de opdrachtgever redelij-

kerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan 

wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of 

verschrijving bevat. 

8. Een offerte of aanbieding is 21 dagen geldig na dagte-

kening of mondelinge mededeling, tenzij anders wordt 

overeengekomen.  

9. De offerte kan schriftelijk of mondeling wordt inge-

trokken door de opdrachtnemer zolang er geen akkoord 

is gegeven door de opdrachtgever. 

 

Artikel 3 De overeenkomst 

 

1. Een overeenkomst komt tot stand: 

a) na ontvangst door de opdrachtnemer van een door 

de opdrachtgever(s) ondertekend exemplaar van de 

offerte of aanbieding; 

b) na de mondelinge bevestiging van de opdrachtgever 

bij een aanbieding; 

c) op het moment van het maken van een afspraak tot 

het verrichten van werkzaamheden. 

2. Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde 

tijd. Tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen 

of blijkt uit deze voorwaarden.  

3. Overeenkomsten inhoudende het verzorgen van admi-

nistratieve werkzaamheden voor een rechtspersoon 

worden aangegaan voor minimaal één boekjaar met 

stilzwijgende verlenging van steeds één jaar. 

4. Akkoord verklaringen die na de termijn in artikel 2 lid 

9 binnenkomen, kunnen worden geaccepteerd dan wel 

worden beantwoord met het toezenden van een nieuwe 

offerte dan wel aanbieding. 

5. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventue-

le aanvullende of vervolgopdrachten. 

6. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in ver-

schillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde 

gedeelte afzonderlijk te factureren. 

7. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een 

termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nim-

mer een fatale termijn. Bij overschrijding van een ter-

mijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer derhalve 

schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient 

daarbij een redelijke termijn te worden geboden om 

alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

8. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamhe-

den te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid 

van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uit-

drukkelijk uitgesloten. 

9. Geen van de partijen mag tijdens het uitvoeren van de 

overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging van de 

opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen 
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of met dit personeel over indiensttreding onderhande-

len. Tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen. 

10. Enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever 

zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de rechtsver-

houding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. 

 

Artikel 4 Overmacht 

 

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van 

enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij 

daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandig-

heid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens 

de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende 

opvattingen voor zijn rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, 

naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie 

wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, 

voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen 

invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer 

niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werk-

stakingen in het bedrijf van opdrachtnemer of van der-

den daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het 

recht zich op overmacht te beroepen indien de omstan-

digheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst 

verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbinte-

nis had moeten nakomen. 

3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de over-

macht voortduurt de verplichtingen uit de overeen-

komst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 

twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de 

overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot ver-

goeding van schade aan de andere partij.  

4. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden 

van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst 

inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen 

nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te 

komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is op-

drachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen res-

pectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. 

De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen 

als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

 

Artikel 5 Verhindering opdrachtgever 

 

1. Indien de opdrachtgever verhinderd is op het afgespro-

ken tijdstip dient deze dit zo spoedig mogelijk gemeld 

worden aan opdrachtnemer. Doch uiterlijk 24 uur voor 

de geplande afspraak. 

2. Afspraken die door de opdrachtgever worden afgezegd 

binnen 24 uur voor de geplande afspraak worden in re-

kening gebracht. Tenzij er sprake is van overmacht naar 

de definitie van artikel 4 lid 2. 

 

 

 

 

 

Artikel 6 Betaling 

 

1. De opdrachtgever ontvangt na afname van een dienst 

een factuur, op het bij de opdrachtnemer bekende adres. 

Tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen. 

2. De betaaltermijn voor natuurlijke personen bedraagt 

acht dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk 

wordt overeengekomen. 

3. De betaaltermijn voor rechtspersonen bedraagt veertien 

dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk wordt 

overeengekomen. 

4. Betaling van de factuur kan contant of door storting op 

een door de opdrachtnemer opgegeven rekeningnum-

mer. 

5. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening 

van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde. 

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de 

betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die 

geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 BW (de artike-

len 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerech-

tigd om de betaling van een factuur om een andere re-

den op te schorten. 

6. Bij overschrijding van de betaaltermijn door de op-

drachtgever wordt er een betalingsherinnering gestuurd 

door de opdrachtnemer. 

7. Indien er na de in het vorige lid genoemde herinnering 

de factuur niet is voldaan, dan is zonder dat een verdere 

sommatie of ingebrekestelling is vereist, over het gefac-

tureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente 

bij handelstransacties doch ten minste 1% samengestel-

de rente op maandbasis verschuldigd tot aan de dag van 

algehele voldoening, één en ander onverminderd de 

verdere rechten welke opdrachtnemer heeft. 

8. De te maken kosten bij buitengerechtelijke incassering 

van de vordering komen voor rekening van de op-

drachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastge-

steld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, 

met een minimum van € 125 euro. Tenzij bij wet anders 

is bepaald. 

9. Blijft de opdrachtgever in gebreke met betaling van 

facturen, dan schort de opdrachtnemer tot de ontvangst 

van de betaling(en) haar dienstverlening op aan de op-

drachtgever. Het opschorten van de dienstverlening 

ontslaat de opdrachtgever niet van zijn plicht tot beta-

ling van de openstaande facturen en bijkomende kosten. 

10. Eventueel met opdrachtgever afgesproken kortingen 

vervallen indien lid 6 van toepassing is voor toekomsti-

ge facturen. Opdrachtnemer kan van de opdrachtgever 

verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een 

door opdrachtnemer te bepalen vorm voor toekomstige 

facturen. 
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11. Een betalingsregeling is mits tijdig door de opdrachtge-

ver aangevraagd met onderbouwing van de financiële 

situatie, na overleg mogelijk. 

12. Een betalingsregeling en de voorwaarden worden 

schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst. 

13. De opdrachtnemer kan een betalingsregeling te alle 

tijde weigeren. 

 

Artikel 7 Wijzigingen prijs en voorwaarden 

 

1. De opdrachtnemer behoudt zicht het recht voor om te 

allen tijde de prijzen en voorwaarden van zijn dienst-

verlening te wijzigen. Prijs- en voorwaarden wijzigin-

gen zullen: 

a. onderdeel uitmaken van de offerte of prijsaan-

bieding per datum van inwerkingtreding; 

b. aan bestaande opdrachtgevers tijdig schriftelijk 

worden mede gedeeld doch uiterlijk één maand 

voor de wijziging. 

2. Prijs verhogende effecten door wet- en regelgeving 

worden doorberekend per ingangsdatum. 

3. Particuliere tarieven kunnen per aangifte jaar worden 

aangepast. 

4. Zakelijke tarieven worden jaarlijks per 1 januari geïn-

dexeerd conform de op dat moment geldende consu-

mentenprijsindex (CPI) voor alle huishoudens. 

 

Artikel 8 Opschorting en  

beëindiging overeenkomst 

 

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de ver-

plichtingen op te schorten of de overeenkomst te ont-

binden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit 

de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig na-

komt, na het sluiten van de overeenkomst opdrachtne-

mer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond 

geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen 

niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het slui-

ten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te 

stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit 

de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvol-

doende is of indien door de vertraging aan de zijde van 

de opdrachtgever niet langer van de opdrachtnemer kan 

worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oor-

spronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 

2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te 

ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke 

van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst 

onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandig-

heden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde 

instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid 

niet van opdrachtnemer kan worden gevergd. 

3. De opzegtermijn van een overeenkomst voor onbepaal-

de tijd bedraagt voor opdrachtnemer en opdrachtgever 

drie maanden, tenzij anders in deze voorwaarden of 

schriftelijk wordt overeengekomen.  

4. Een overeenkomst op basis van een vooraf bepaalde 

tijdsduur of met een specifieke opdracht eindigt op het 

moment van voltooiing. 

5. Een aangegane overeenkomst op basis van een uur ta-

rief vervalt, indien er zes maanden geen factuur is ver-

zonden door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever 

tenzij anders wordt overeengekomen. 

6. Een opdrachtgever heeft het recht als zij niet akkoord 

gaat met wijzigingen, als bedoeld in artikel 7 lid 1 sub 

b, om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per da-

tum van wijziging. 

7. Opzegging door opdrachtnemer of opdrachtgever dient 

per aangetekend brief te geschieden. 

8. De opdrachtgever krijgt na beëindiging van de over-

eenkomst, na tekening voor akkoord, zijn bescheiden 

terug als uit de administratie van de opdrachtnemer 

blijkt dat alle openstaande facturen en overige kosten 

zijn voldaan. 

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

 

1. Een opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk 

voor de eigen administratie en/of bedrijfsvoering. De 

opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige aan-

levering van gevraagde gegevens evenals voor de juist-

heid en volledigheid van de door hem aangeleverde ge-

gevens. 

2. Gegeven adviezen door de opdrachtnemer zijn niet 

bindend voor de opdrachtgever en worden gebaseerd op 

de gegevens welke ten tijde van het advies voor handen 

waren.  

3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor niet tijdig 

aangeleverde en/of onvolledige en/of onjuiste informa-

tie van derden. 

4. De opdrachtnemer is verzekerd voor de beroeps- en 

bedrijfsaansprakelijkheid. Claims zullen via deze ver-

zekering worden afgehandeld voor zover de opdracht-

gever niet zelf zich voor het risico had moeten verzeke-

ren of de schade zelf had kunnen beperken. De kosten 

van deze procedure zullen worden verhaald op de op-

drachtgever indien de opdrachtnemer in het gelijk 

wordt gesteld.  

5. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor even-

tuele schade die ontstaat door een door opdrachtnemer 

ingehuurde derde partij. 

6. Mocht de opdrachtnemer aansprakelijk zijn voor gele-

den schade dan is de te vergoeden schade beperkt tot 

maximaal twee keer het factuurbedrag waarop de scha-

de betrekking heeft.  

7. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte 

schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde 

winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs-

stagnatie. 
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8. Opdrachtnemer zal alle schade verhalen als willens en 

wetens onwaarheden verspreid worden tijdens en/of na 

beëindiging van de overeenkomt door de opdrachtge-

ver(s) of diens naasten. 

9. Dit artikel beperkt het recht van de opdrachtgever niet 

om zijn eventuele claim voor te leggen aan een bevoeg-

de instantie om hierover een bindende uitspraak te ver-

krijgen.  

 

Artikel 10 Geheimhouding 

 

1. De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding te-

genover derden, die niet bij de uitvoering van de op-

dracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle 

informatie van vertrouwelijke aard die aan de opdracht-

nemer door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld 

en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. 

2. Zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever 

zal de opdrachtnemer de ter beschikking gestelde in-

formatie niet gebruiken voor een ander doel dan waar-

voor zij verkregen is. 

3. De geheimhouding en toestemming gelden niet voor 

zover wettelijke en/of beroepsregels de opdrachtnemer 

een informatieplicht opleggen. 

 

Artikel 11 Intellectuele eigendom 

 

1. De opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met 

betrekking tot producten van de geest welke hij ge-

bruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering 

van de overeenkomst met de opdrachtgever, voor zover 

op die producten in juridische zin rechten kunnen be-

staan of worden gevestigd. 

2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de pro-

ducten uit lid 1 al dan niet met inschakeling van derden 

te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toe-

stemming van opdrachtnemer de producten uit lid 1 aan 

derden ter hand te stellen. 

 

Artikel 12 Reclame en toepasselijk recht 

 

1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaam-

heden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 

14 dagen na de verzenddatum van de stukken of infor-

matie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel bin-

nen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien 

opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs 

niet kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden ken-

baar gemaakt. 

2. Een reclame als in het eerste lid schort de betalingsver-

plichting van de opdrachtgever niet op. 

3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft 

opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in 

rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbete-

ren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werk-

zaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uit-

voeren van de opdracht tegen een restitutie naar even-

redigheid van door opdrachtgever reeds betaald honora-

rium. 

4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen 

alle rechten van opdrachtgever in verband met de re-

clame. 

5. Op alle aangegane overeenkomsten tussen opdrachtge-

ver en opdrachtnemer is het Nederlands Recht van toe-

passing. 

6. Voor een eventueel rechtsgeschil in eerste aanleg is bij 

uitsluiting de rechtbank bevoegd in het arrondissement 

waarin opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft. 

 

Artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden 

 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel Noord Nederland. 

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie 

c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand 

komen van de rechtsbetrekking met opdrachtnemer. 

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is 

steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 

 

 

 

Getekend voor akkoord d.d. _________________________ 

 

 

 

 

Opdrachtgever naam:           _________________________ 

 

 

 

 

Handtekening:                      _________________________ 

 

 

Namens deze 


