
Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert Siffror, de volgende 
voorwaarden:

Artikel 1 - Algemeen
1.  Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die aan opdrachtnemer een mondelinge of schriftelijke 

opdracht geeft tot het leveren van diensten.  
Onder opdrachtnemer wordt verstaan de heer J.T.A. Harreveld, h.o.d.n. Siffror Administratieve 
Dienstverlening, ingeschreven in het Handelsregister onder KVK-nummer 64408590.

2.  Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van iedere rechtsverhouding tussen de opdrachtgever 
en de opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken. 

3.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt 
nadrukkelijk afgewezen.

4.  Afwijkingen op deze voorwaarden gelden slechts indien deze nadrukkelijk schriftelijk zijn 
overeengekomen.

Artikel 2 - Offertes en Totstandkoming overeenkomst
1. Alle offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.  Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever 
ondertekende opdrachtbevestiging of offerte door opdrachtnemer retour is ontvangen. De 
bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte 
informatie. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie 
heeft verstrekt. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 3 - Uitvoering van de opdracht
1.  Opdrachtnemer zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te 

voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde 
afspraken en procedures. Alle diensten van opdrachtnemer worden uitgevoerd op basis van een 
inspanningsverbintenis.

2.  De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat 
deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden 
verstrekt. Onder de noodzakelijk door Opdrachtgever te verstrekken noodzakelijke gegevens verstaat 
Opdrachtnemer in ieder geval de wettelijke vereisten waaraan het te leveren product of dienst dient te 
voldoen. 

3.  Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en 
extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet 
behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden 
noodzakelijke Bescheiden.
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4.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is 
uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze 
onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn. Opdrachtnemer is 
nadrukkelijk niet aansprakelijk voor het niet voldoen aan de wettelijke vereisten door het onjuist  
of onvolledig verstrekken van deze vereisten aan Opdrachtnemer door Opdrachtgever

5.  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met 
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4 - Uitvoering en Wijziging van de opdracht
1.  Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke 

wet- en regelgeving. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door 
welke Medewerker(s). Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door 
een door de Opdrachtnemer aan te wijzen derde. 

2.  Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening 
brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft 
verleend. De tarieven en kostenramingen zullen evenredig worden aangepast aan de te verrichten 
meerwerkzaamheden.

3.  Door opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering 
van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan opdrachtnemer ter kennis 
worden gebracht. De tenuitvoerlegging van wijzigingen in de opdracht geschiedt op risico en voor 
rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5 - Honorarium en facturering
1.  Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt - indien van 

toepassing - de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

2.  De opdrachtgever zal kosten van derden welke worden gemaakt door opdrachtnemer in het 
kader van de verstrekte opdracht, rechtstreeks aan de desbetreffende derden voldoen, tenzij 
met opdrachtnemer nadrukkelijk anders is overeengekomen. Verloopt de betaling aan derden via 
opdrachtnemer, dan is opdrachtnemer gerechtigd een voorschot op deze kosten te verlangen. Ook 
is opdrachtnemer gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag ter bestrijding van eventueel 
gemaakte administratiekosten. 

3.  Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, 
lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief 
dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken 
hebben gemaakt.

4.  Facturering op basis van uurtarief vindt in beginsel op voorschotbasis plaats. Facturering bij 
vooraf afgesproken honorarium vindt in beginsel plaats in gedeelten: tenminste een derde van 
het honorarium wordt bij het verlenen van de opdracht gefactureerd. De resterende openstaande 
bedragen worden in termijnen gefactureerd, gebaseerd op de voortgang van de werkzaamheden.  
Bij langlopende opdrachten wordt maandelijks gefactureerd. 
Bij kortlopende of eenmalige opdrachten vindt eenmalige facturering van het totale bedrag, zijnde 
honorarium plus gemaakte kosten, plaats na afloop van de levering van de overeengekomen goederen 
of diensten. 
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Artikel 6 - Betaling
1.  Alle facturen van opdrachtnemer dienen, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, binnen 14 dagen 

na factuurdatum te worden voldaan. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de 
betalingsverplichting niet op.

2.  Na de vervaldag wordt de wettelijke handelsrente vermeerderd met twee procent in rekening 
gebracht, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist.

3.  Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer 
maakt als gevolg van niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen 
ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zullen worden berekend conform 
de wet BIK.

Artikel 7 - Termijnen
1.  Als tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de 

Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling 
te voldoen - indien overeengekomen - of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de 
gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden 
uitgevoerd. 

2.  Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als een 
fatale termijn als dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 
(schriftelijk) overeengekomen is.

Artikel 8 - Overmacht
1.  In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan de zijde van opdrachtnemer, 

wordt de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van 
zodanige overmacht, zonder dat opdrachtnemer tot vergoeding van schade ter zake gehouden is.

2.  Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van opdrachtnemer, 
(ii) overheidsmaatregelen, (iii) elektriciteitsstoring, (iv) storing van internet, computernetwerk- of 
telecommunicatiefaciliteiten, (v) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden. 

3.  Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de 
overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, 
wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd 
zullen zijn.

Artikel 9 - Persoonsgegevens
1.  De Opdrachtgever geeft door het aangaan van een overeenkomst toestemming aan Opdrachtnemer  

zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de 
administratie en beheerstaken van Opdrachtnemer. Deze Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk 
voor opdrachtnemer en worden niet aan derden verstrekt, tenzij opdrachtnemer hiertoe krachtens de 
wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

2.  Opdrachtnemer legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de 
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tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard 
van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

3.  De verantwoordelijkheid van het melden van datalekken ligt uitsluitend bij opdrachtnemer als het gaat 
om het verwerken van persoonsgegevens van opdrachtgever zelf die door opdrachtnemer worden 
opgeslagen.

Artikel 10 - Annulering 
1.  Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan 

opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht gemaakte kosten te vergoeden. 

Artikel 11 - Beëindiging 
1.  Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de Overeenkomst onmiddellijk 

opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn door middel van een schriftelijke kennisgeving 
aan de andere partij. Als de Overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever 
het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren voor 
Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.

2.  Als Opdrachtgever overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft Opdrachtnemer recht op 
vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, op vergoeding 
van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt, en op vergoeding van kosten die 
voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden  (zoals - onder meer - de eventuele 
kosten met betrekking tot onderaanneming). 

3.  Als Opdrachtnemer overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft Opdrachtgever recht op 
medewerking van Opdrachtnemer bij de overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake 
is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer 
zich genoodzaakt ziet om tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking 
als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle 
declaraties heeft voldaan.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
1.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat 

Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt, 
of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd. Hieronder  wordt mede begrepen de situatie dat de 
Opdrachtnemer niet in staat is de jaarstukken binnen de wettelijke termijn te deponeren bij de Kamer 
van Koophandel als gevolg van een handelen of nalaten (aan de zijde) van de Opdrachtgever.

2.  Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in 
deze bepaling is geregeld. 

3.  De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens een toerekenbare tekortkoming in 
de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook 
begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen 
garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de 
voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst een looptijd heeft van 
meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de 
vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor de zes voorafgaande maanden. In geen geval zal de totale 
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer 
bedragen dan € 50.000 (vijftigduizend Euro).
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4.  De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens 
materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 100.000 (éénhonderdduizend 
Euro).

5.  De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, 
gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van 
aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door 
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden 
en schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer 
voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van 
Opdrachtnemer wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

6.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie, modellen 
of materialen, die door opdrachtgever zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van een opdracht. 
Opdrachtgever zal opdrachtnemer dienaangaande vrijwaren.

7.  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever 
de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt. 
Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van 
vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering

8.  Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid 
genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan 
Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.  

Artikel 13 - Vrijwaring
1.  Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die 

voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van 
opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld  
van opdrachtnemer.

2.  Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software 
etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn 
van virussen en defecten.

Artikel 14 - Toepasselijk recht
1.  Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht  

van toepassing.

2.  Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, 
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in 
het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd.

3.  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, zijn partijen bevoegd te kiezen voor een andere wijze 
van geschillenbeslechting.
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Artikel 15 - Vernietiging bepalingen
Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd 
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 
Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen 
te komen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en 
de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Mei 2018
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