
   
 

   

 

 
 

Algemene voorwaarden Kuiper en van de Kieft ORganisatie-adviseurs B.V. 
 

 

1.  Algemeen/definities  

 

Kuiper en van de Kieft: de besloten vennootschap Kuiper en van de Kieft 

ORganisatieadviseurs B.V., gevestigd te Utrecht. 

Opdrachtnemer: Kuiper en van de Kieft. 

Opdrachtgever: een natuurlijk of een (orgaan van een) rechtspersoon die aan 

Opdrachtnemer een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden vallende onder De 

Opdracht verleent. 

De  Opdracht: Opdrachtnemer verricht onafhankelijke adviesdiensten op het terrein van de 

medezeggenschap in de meest ruime betekenis.  

 

 

2.  Opdracht 

 

2.1 Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven en aanvaard door Kuiper en van de Kieft 

waarna de overeenkomst van opdracht pas tot stand komt. 

 

2.2 Adviezen hebben uitsluitend betrekking op de feiten en omstandigheden zoals die zich 

hebben aangediend in het kader van de opdrachtrelatie en kunnen voor geen ander doel 

worden aangewend.  

 

2.3 Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden 

kunnen aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen. 
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2.4 Kuiper en van de Kieft zal met kennis en informatie over de organisatie van de 

Opdrachtgever uiterst zorgvuldig omgaan. Alle haar door Opdrachtgever ter beschikking 

gestelde informatie zal door Kuiper en van de Kieft vertrouwelijk behandeld worden. 

 

2.5 Slechts met toestemming van de Opdrachtgever zullen herkenbare gegevens van haar 

organisatie naar buiten worden gebracht. 

 

2.6 Indien Kuiper en van de Kieft in opdracht van de Opdrachtgever samen met een ander 

adviesbureau een opdracht uitvoert, wordt van tevoren schriftelijk vastgelegd wat de bijdrage 

en verantwoordelijkheid is van de onderscheiden bureaus. 

 

2.7 Belangrijke wijzigingen in de uitvoering van de opdracht zullen schriftelijk tussen de 

Opdrachtgever en Kuiper en van de Kieft worden vastgelegd. 

 
2.8 In principe wordt er niet van adviseur gewisseld tijdens uitvoering van de opdracht. Indien 

meerdere adviseurs van Kuiper en van de Kieft betrokken zijn bij een opdracht, wordt een 

contactpersoon aangesteld. 

 

2.9 Indien Kuiper en van de Kieft op de locatie van de organisatie waarvoor zij een opdracht 

uitvoert, werkt, worden de voor dit werk redelijkerwijs noodzakelijke faciliteiten ter 

beschikking gesteld. 

 

2.10 Kuiper en van de Kieft zal gedurende de opdracht en tot twee jaar daarna medewerkers 

van Opdrachtgever geen functie bij Kuiper en van de Kieft aanbieden.  

 

2.11 De opdrachtovereenkomst mag door Opdrachtnemer alsook door Opdrachtgever te 

allen tijde (tussentijds) eenzijdig worden beëindigd, ook om andere dan uitsluitend 

gewichtige redenen. Beëindiging vindt plaats door schriftelijke mededeling. 

 

2.12. Iedere aansprakelijkheid van Kuiper en van de Kieft is beperkt tot het in totaal door 

Kuiper en van de Kieft aan de opdrachtgever in het kader van de betreffende opdracht tot 
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aan het moment, waarop de schade is ontstaan, in rekening gebrachte honorarium met een 

maximum van € 25.000,00.  

 

2.12 Op alle opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. In geval van 

wijziging van deze voorwaarden gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van 

publicatie op www.kvk.nl voor alle nieuwe opdrachten. 

 

2.13 Toepassing van algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de 

hand gewezen. 

 

 

 
3. Betalingsvoorwaarden 
 
3.1 Voor alle werkzaamheden in het kader van de opdracht geldt dat in de tarieven en de 

daarop gebaseerde kostenramingen alle kosten zijn begrepen, met uitzondering van BTW en 

benodigde mailing, enquêtes, rapporten e.d. in aantallen groter dan tien exemplaren.  

 

3.2 Het in de offerte genoemde aantal uren/kosten gemoeid met de opdracht is te 

beschouwen als een zo goed mogelijke raming, gemaakt op het moment van het uitbrengen 

van de offerte. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht mocht blijken dat het in de offerte 

genoemde aantal uren/kosten zal worden overschreden zal hierover vooraf overleg met de 

Opdrachtgever plaats vinden, teneinde overeenstemming te bereiken over een herziening 

van de aanvankelijke kostenraming en/of de opdracht. 

 

3.3 Voor een oriënterend voorgesprek ten behoeve van de opstelling van een offerte wordt 

niet het adviestarief in rekening gebracht, maar slechts een kostenvergoeding voor reizen. 

 

3.4 Kuiper en van de Kieft zal omstreeks de tiende van de maand volgend op de maand 

waarin zij voor de Opdrachtgever werkzaamheden heeft uitgevoerd declareren. 

 

http://www.kvk.nl/
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3.5 Betaling van de declaratie dient binnen vijftien kalenderdagen na factuurdatum te 

geschieden. Na het verstrijken van deze termijn worden de wettelijke rente en 

administratiekosten in rekening gebracht.  

 

3.6 Als om welke reden dan ook de opdracht door de Opdrachtgever wordt geannuleerd 

betaalt de opdrachtgever als schadevergoeding aan Kuiper en van de Kieft een bedrag van 

20% van het met de offerte gemoeide bedrag. Dit laat onverlet de mogelijkheid tot vordering 

van integrale schadevergoeding. 

 

3.7 In situaties, genoemd onder 2.11 van deze voorwaarden is Opdrachtgever gehouden de  

kosten voor reeds verrichte werkzaamheden aan opdrachtnemer te voldoen. 

 

 

 

4. Toepasselijk recht 
 
4.1 Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing. 

 

4.2 De rechter in het arrondissement Utrecht is exclusief bevoegd van enig geschil tussen 

Opdrachtnemer en Opdrachtgever kennis te nemen. 

 

4.3 Een van deze voorwaarden afwijkend beding is uitsluitend geldig, voor zover dat 

schriftelijk en uitdrukkelijk door Opdrachtnemer is aanvaard. 
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