
 
 

Algemene voorwaarden 
 

Artikel 1: Ver1nig 
Ver1nig heeft de juridische status van een eenmanszaak en is ingeschreven onder 80611451 in de KvK Den Haag, hierna te 

noemen Ver1nig, en stelt zich ten doel het voeren van verenigingsmanagement, secretariaat en toezicht houden.  

Artikel 2: De overeenkomst 
Een opdracht, waarvan de uitvoering plaatsvindt op basis van een inspanningsverplichting, komt tot stand met Ver1nig als 

zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een 

bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en 

de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer 

personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten. 

Artikel 3: Aansprakelijkheid 
3.1 Iedere (buiten-)contractuele aansprakelijkheid van Ver1nig, alsmede haar werknemers, is beperkt tot maximaal de 

opdrachtsom, met een maximum van eenmaal het jaarhonorarium. 

3.2 Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die 

verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. 

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever 
4.1 Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door Ver1nig ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden 

kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook 

door deze derde worden aanvaard.  

4.2 De opdrachtgever vrijwaart Ver1nig tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband 

houdende met door Ver1nig ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.  

4.3 Betaling van declaraties van Ver1nig dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na 

factuurdatum, indien niet anders overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de wettelijke rente verschuldigd en zijn alle op de 

inning van de declaratie komende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De 

buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de declaratie met een minimum van € 100,--.  

Artikel 5: Opschorting en ontbinding werkzaamheden 
Indien een declaratie, ondanks herhaalde aanmaning, niet wordt voldaan, kan Ver1nig haar werkzaamheden opschorten, nadat 

de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. Ver1nig is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als 

gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.  

Indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, 

dan is Ver1nig gerechtigd terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van 

enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie wel tot schadevergoeding 

of schadeloosstelling is verplicht. 

Artikel 6: Inschakeling derden 
6.1 Ver1nig zal bij de selectie en het inschakelen van derden waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, tevoren met de 

opdrachtgever overleggen en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Ver1nig is niet aansprakelijk voor 

tekortkomingen van deze derde, behalve in geval van opzet of grove schuld van Ver1nig.  

6.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid bij de uitvoering van een opdracht voor de opdrachtgever beperken, verleent 

opdrachtgever aan Ver1nig toestemming een dergelijke beperking mede namens hem te aanvaarden.  

Artikel 7: Honorarium en Verschotten 
7.1. Het honorarium zal, behoudens schriftelijke afwijkende overeenkomsten, worden berekend aan de hand van het aantal 

gewerkte uren en reisuren vermenigvuldigd met het door Ver1nig vastgestelde uurtarief. De reiskosten worden berekend aan 

de hand van het aantal gereisde kilometers vermenigvuldigd met het door Ver1nig vastgestelde kilometertarief. Het honorarium 

en de reiskosten worden vermeerderd met de BTW en wordt in beginsel een maal per maand in rekening gebracht. Ver1nig 

heeft het recht het door haar gehanteerde basisuurtarief en de door haar gehanteerde vergoeding voor reiskosten jaarlijks te 

wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10% of indien de verhoging plaatsvindt binnen 3 maanden 

na het tot stand komen van de opdracht, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot 

ontbinden vervalt op de 15e dag na factuurdatum van de eerste declaratie. 

Ver1nig is gerechtigd een voorschot aan de opdrachtgever in rekening te brengen, welk voorschot bij de einddeclaratie wordt 

verrekend.  

7.2 Verschotten zijn: 

a. Vergoedingen van te specificeren kosten zoals reis- en verblijfskosten, etc; 

b. Bureaukosten: een vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti, telefoon, fax e.d., forfaitair gesteld op een 

percentage van het honorarium.  

Artikel 8: Diversen 
8.1. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele erfgenamen.  

8.2. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Ver1nig is Nederlands recht van toepassing.  

8.3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Ver1nig is gevestigd. 

Ver1nig heeft het recht om ook de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te kiezen.  
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