
Algemene Voorwaarden EVPvertrouwenspersoon

In deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan:

1. Algemene voorwaarden: betreffen deze algemene voorwaarden

2. Diensten: de opdrachten die aan de opdrachtnemer worden gegeven en alle werkzaamheden 
die daaruit voorvloeien dan wel verband houden. 

3. Opdrachtgever: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer 
opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten. 

4. Opdrachtnemer: EVPvertrouwenspersoon  ingeschreven in de KvK onder nummer 76975061.

5. Overeenkomst: de opdracht tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer op grond waarvan 
de opdrachtnemer diensten verleent. 

De algemene voorwaarden op alle offertes en opdrachtbevestigingen en of overeenkomsten van 
toepassing. 

Opdracht:

• Op de overeenkomst is het Burgerlijk Wetboek van toepassing (7:400-413) voor zover daar in 
de algemene voorwaarden niet van wordt afgeweken. De artikelen 7:404 en 7: 409 (lid 2) 
Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. 

• De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting, geen resultaat verplichting. 

Honorarium:

• Het honorarium van de opdrachtnemer wordt berekend op basis van een van tevoren 
overeengekomen uurtarief of een vast bedrag, dit wordt nog vermeerderd met de BTW. 
Tevens vallen onder het uurtarief ook telefonisch overleg, administratieve handelingen en 
eventuele  ter zake dienende aan de opdracht gelieerde handelingen.

• De hoogte van het verschuldigde honorarium is niet afhankelijk van het behaalde resultaat 
van de overeenkomst. 

Betaling:

• De opdrachtnemer zal het honorarium maandelijks, dan wel na afloop van de opdracht in 
rekening brengen door middel van een gespecificeerde factuur. 

• De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum, zonder recht van verrekening of 
opschorting aan de zijde van de opdrachtgever. Als opdrachtgever niet tijdig betaald zal deze 
van rechtswege in verzuim zijn. Indien hier sprake van is dient de opdrachtgever de wettelijke 
rente van 2% over het openstaande factuurbedrag alsmede de extra kosten zoals eventuele 
(buiten)gerechtelijke (incasso) kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten 
worden per factuur als volgt vastgesteld: 15% over de eerste €2500,= met een minimum van 
€40,=, 10% over de volgende €2500,= en 5% over de volgende €5000,=.

• Als de opdrachtgever in verzuim is, is de opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden op te 
schorten. 

Tussentijdse beëindiging:

• De opdrachtnemer kan in afwijking van artikel 7:408 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek te allen 
tijde de overeenkomst beëindigen zonder schadeplichtig te zijn. 



• Ondanks de wettelijke ontbindingsmogelijkheden kan opdrachtnemer de opdracht onmiddellijk 
ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding indien:

1. Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd

2. Het faillissement van opdrachtgever is aangevraagd.

3. Er beslag is gelegd onder opdrachtgever en dit beslag niet binnen 14 dagen is 
opgeheven

4. Opdrachtnemer gegronde vrees heeft dat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen 
niet zal voldoen.

• Het honorarium voor de reeds gedane werkzaamheden voor de ontbinding blijven 
verschuldigd. 

• Opdrachtnemer is nimmer tot schadevergoeding gehouden bij tussentijdse beeindiging van de 
overeenkomst. 

Aansprakelijkheid 

• Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk indien er sprake is van een toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. 

• Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, zoals gederfde winst of omzet, 
bedrijfsschade, imago- of reputatieschade en schade als gevolg van aanspraken van derden 
is uitgesloten. 

• Iedere vordering tot schadevergoeding verval in ieder geval na verloop van één jaar nadat de 
schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaats gevonden of nadat opdrachtgever daarvan 
redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen. 

• Een reeks van schadeveroorzakende gebeurtenissen die met elkaar verban houden of uit 
elkaar voortvloeien geldt als één gebeurtenis. 

Geheimhouding

• Alle door de opdrachtnemer verkregen informatie van of over opdrachtgever of diens 
organisatie(s) zal door opdrachtnemer vertrouwelijk worden behandeld, tenzij er informatie 
over strafrechtelijke gedragingen zijn waarvoor een wettelijke meldplicht bestaat. 

• Voor zover de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst of van toepassing zijnde 
gedragsregels een geheimhoudingsplicht heeft, komt deze geheimhoudingsplicht te vervallen 
richting haar beroeps aansprakelijkheidsverzekeraar als opdrachtnemer een beroep doet op 
haar beroeps aansprakelijkheidsverzekering in verband met een aansprakelijkstelling. 

Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie waardoor hier geen rechten aan 
kunnen worden ontleend. EVPvertrouwenswerk heeft de nodige zorgvuldigheid in acht genomen bij 



het samenstellen en onderhouden van de website. Hierbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
bronnen die betrouwbaar kunnen worden geacht, EVPvertrouwenswerk kan niet instaan voor de 
juistheid, volledigheid en of actualiteit van de informatie.  EVPvertrouwenswerk aanvaardt geen 
aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen. 


