
 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VUGT BEWINDVOERING EN JURIDISCH 

ADVIES (niet van toepassing op bewind) 

Artikel 1 Definities  

1. Van Vugt Bewindvoering en Juridisch Advies, gevestigd te Helmond, KvK-nummer 

73495018, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.   

2. De wederpartij van opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als 

opdrachtgever.   

3. Partijen zijn opdrachtnemer en opdrachtgever samen.   

4. Met overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst die het doel heeft opdrachtnemer diensten 

te laten verlenen aan opdrachtgever. Ook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter 

uitvoering van de overeenkomst vallen onder het begrip overeenkomst.  

5. Met opdracht wordt bedoeld de opdracht die opdrachtgever aan opdrachtnemer verleend om 

werkzaamheden voor opdrachtgever uit te voeren.    

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden  

1. Deze algemene voorwaarden zijn - met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden 

van opdrachtgever en met uitsluiting van bewindvoering - van toepassing op alle opdrachten, 

offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten door opdrachtnemer. 

2. Ook wanneer er uit een overeenkomst een vervolgovereenkomst of een aanvullende 

overeenkomst vloeit zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Alsdan worden deze 

algemene voorwaarden geacht reeds bekend te zijn.   

3. Afwijken van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden kan alleen als dat 

uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen. 

4. Indien een of meer gedeelte(n) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, 

dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden 

van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietig c.q. 

vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen. Het doel en de strekking van de 

nietige c.q. vernietigde bepaling wordt in dat geval zoveel mogelijk gevolgd bij het opstellen 

van de nieuwe bepaling. 

5. Opdrachtnemer heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te 

vullen. Opdrachtnemer zal dit van tevoren aan opdrachtgever aankondigen. Mocht 

opdrachtgever niet akkoord gaan met de wijziging(en), dan kan opdrachtgever de 

overeenkomst schriftelijk ontbinden. In dat geval zal opdrachtnemer de reeds verrichte 

werkzaamheden tot het moment van ontvangst van de ontbinding in rekening brengen.  

6. Deze algemene voorwaarden worden bij opdracht toegezonden, zijn te raadplegen op 

www.vvbewind.nl en liggen ter inzage op kantoor bij Van Vugt Bewindvoering en Juridisch 

Advies in Helmond.  

 

Artikel 3 Aanbod en Overeenkomst 

1. Iedere aanbod in de vorm van een offerte is 14 dagen na dagtekening geldig tenzij in de 

offerte anders staat aangeven. 

2. Elk aanbod in de vorm van een offerte is vrijblijvend en herroepelijk tenzij schriftelijk anders 

is aangegeven. 

http://www.vvbewind.nl/


3. De overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever het op schrift gestelde aanbod van 

opdrachtnemer schriftelijk heeft aanvaard of op het moment dat beide partijen een 

overeenkomst (tot opdracht) hebben ondertekend of wanneer opdrachtnemer in overleg met 

de opdrachtgever reeds is begonnen met de werkzaamheden. Opdrachtnemer behoudt zich het 

recht voor een opdracht, zonder opgave van redenen, te weigeren.  

4. Het kan zijn dat er een termijn voor de uitvoering van de opdracht staat vermeld in het aanbod 

van opdrachtnemer of tussen partijen is overeengekomen. Deze uitvoeringstermijn is altijd 

indicatief en niet fataal. Overschrijding van de termijn geeft opdrachtgever geen recht op 

ontbinding of schadevergoeding tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn 

overeengekomen.   

5. Elk aanbod komt zorgvuldig tot stand en is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte 

informatie. Indien deze informatie onjuist blijkt te zijn, is opdrachtnemer gerechtigd het reeds 

door opdrachtgever aanvaarde aanbod alsnog te herroepen en eventuele reeds gemaakte 

kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.  

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst 

1. Opdrachtnemer verricht de werkzaamheden op basis van de informatie die door 

opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te 

verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer. Dit houdt in, maar is 

niet beperkt tot, het zo spoedig mogelijk en binnen door opdrachtnemer genoemde termijn, 

verschaffen van alle door opdrachtnemer benodigde informatie. Opdrachtgever staat in voor 

de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte 

informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Ook eventuele adreswijzigingen en/of 

wijzigingen in telefonische bereikbaarheid dienen zo spoedig mogelijk aan opdrachtnemer 

kenbaar te worden gemaakt.  

2. Als er een termijn voor de uitvoering van de overeenkomst is afgesproken, dan begint deze 

termijn pas te lopen op het moment dat opdrachtgever alle benodigde informatie aan 

opdrachtnemer heeft verstrekt. Tot die tijd heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering 

van de overeenkomst op te schorten. De uit de vertraging in de uitvoering voortvloeiende 

kosten door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de benodigde 

informatie door opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever.  

3. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de 

eisen van goed vakmanschap uit. De overeenkomst bevat voor opdrachtnemer steeds 

inspanningsverplichtingen en geen resultaatsverplichtingen.  

4. De overeenkomst wordt door opdrachtnemer uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever 

uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de werkzaamheden van opdrachtnemer, en 

meer in het algemeen de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is 

gegeven, geen rechten ontlenen.  

5. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals (model)overeenkomsten, rapporten, 

adviezen en andere geestesproducten, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door 

opdrachtgever. Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet 

toegestaan de door opdrachtnemer verstrekte stukken te verveelvoudigen, te openbaren, te 

exploiteren of ter kennis van derden te brengen, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken 

anders voortvloeit. 



6. Het is opdrachtgever bekend dat opdrachtnemer jurist is maar geen advocaat. Alle juridische 

opdrachten zijn daarom beperkt tot juridische diensten waarbij geen verplichte 

procesvertegenwoordiging van een advocaat geldt.  

7. Het kan zijn dat partijen zijn overeengekomen dat opdrachtgever aan opdrachtnemer een 

voorschot betaalt voor de te verrichten werkzaamheden in het kader van de overeenkomst. 

Zolang het voorschot niet is ontvangen op de bankrekening van opdrachtnemer, behoudt 

opdrachtnemer zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten.  

8. Het kan zijn dat er voor de uitvoering van de overeenkomst diensten of werkzaamheden 

nodig zijn van derden, zoals (maar niet beperkt tot) een deurwaarder. In dat geval neemt 

opdrachtnemer daarover contact op met opdrachtgever. Indien opdrachtgever akkoord gaat 

met het inschakelen van een derde, dan heeft opdrachtnemer het recht om deze derde bij de 

dienstverlening aan opdrachtgever te betrekken. Opdrachtnemer is alsdan door opdrachtgever 

gemachtigd om namens opdrachtgever eventuele algemene voorwaarden, inclusief 

aansprakelijkheidsbeperkingen, van die derde namens opdrachtgever te aanvaarden. 

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van de derde in dat kader, 

tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van opdrachtnemer. Indien 

opdrachtgever niet akkoord gaat met het inschakelen van een derde, dan heeft opdrachtnemer 

het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval brengt opdrachtnemer de 

reeds verrichte werkzaamheden tot het moment van ontvangst van ontbinding bij 

opdrachtgever in rekening.  

9. Indien opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen 

waartoe opdrachtgever jegens opdrachtnemer gehouden is, dan is opdrachtgever aansprakelijk 

voor alle schade die aan de zijde van opdrachtnemer daardoor is ontstaan.  

 

Artikel 5 Prijzen en betaling 

1. Het in de offerte of overeenkomst vermelde uurtarief, te vermeerderen met de kosten die 

opdrachtnemer maakt in het kader van de overeenkomst, brengt opdrachtnemer bij 

opdrachtgever in rekening op basis van het gewerkte aantal uren. Is er een tussen partijen een 

vaste prijs afgesproken, dan brengt opdrachtnemer deze prijs bij opdrachtgever in rekening. 

2. Opdrachtnemer heeft het recht het uurtarief aan te passen. Opdrachtnemer zal dit vooraf 

mededelen aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de tariefswijziging, 

dan kan opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk ontbinden. In dat geval brengt 

opdrachtnemer de reeds verrichte werkzaamheden tot het moment van ontvangst van 

ontbinding bij opdrachtgever in rekening.  

3. Onder kosten, genoemd in artikel 5.1, wordt verstaan kosten die niet in het uurtarief zijn 

verwerkt, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffiekosten en deurwaarderskosten.  

4. Het is mogelijk dat de uitvoering van een overeenkomst langer dan dertig dagen duurt. In dat 

geval heeft opdrachtnemer het recht de reeds verrichte werkzaamheden tussentijds bij 

opdrachtgever in rekening te brengen.  

5. Opdrachtnemer is gerechtigd bij aanvang van de diensten van opdrachtgever betaling van een 

voorschot te verlangen. Het voorschot wordt verrekend met de tussentijdse en/of eindfactuur. 

6. De factuur wordt per e-mail en/of post aan opdrachtgever verzonden. 

7. Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van 14 dagen vanaf de factuurdatum, tenzij 

partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Het volledige factuurbedrag, 

inclusief btw, dient binnen de betalingstermijn te zijn overgeboekt op rekeningnummer 

NL38ABNA0837218322 op naam Van Vugt Bewindvoering en Juridisch Advies. 



8. Bij niet tijdige betaling door opdrachtgever stuurt opdrachtnemer aan opdrachtgever een 

ingebrekestelling met een termijn waarbinnen alsnog kan worden betaald. Wanneer 

opdrachtgever ook dan niet tot betaling overgaat, is opdrachtgever in verzuim. In dat geval 

heeft opdrachtnemer het recht om aan opdrachtgever de op dat moment geldende wettelijke 

rente in rekening te brengen over het bedrag van de factuur. Alsdan heeft opdrachtnemer ook 

het recht de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever aan de 

betalingsverplichting heeft voldaan. Mocht opdrachtnemer genoodzaakt zijn om kosten te 

maken voor de (buitengerechtelijke) incasso van de factuur, dan komen deze kosten voor 

rekening van de opdrachtgever.  

9. Indien opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur, dan dient opdrachtgever 

daarvan binnen dertig dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk melding te maken bij 

opdrachtnemer. Na het verstrijken van deze termijn wordt opdrachtgever geacht de factuur te 

hebben aanvaard. Bezwaar tegen de hoogte van de factuur schort de betalingsverplichting van 

opdrachtgever niet op. 

10.Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is het opdrachtgever 

niet toegestaan bij de betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding 

toe te passen.  

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid  

1. Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor een wettelijke of contractuele toerekenbare 

tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Aansprakelijkheid voor mondelinge 

adviezen die niet op schrift zijn gesteld wordt geheel uitgesloten.  

2. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat vergoed wordt door de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit betekent dat de aansprakelijkheid is beperkt tot het 

bedrag van het tarief dat opdrachtnemer voor de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten 

met een looptijd langer dan 6 maanden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het tarief van 

maximaal 6 maanden.  

3. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer bij de uitvoering van een opdracht waarbij 

schade aan personen of zaken wordt toegebracht, is beperkt tot het bedrag dat in het 

desbetreffende geval uit hoofde van de algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt 

uitgekeerd.  

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, ook niet van derden, als gevolg van niet 

tijdige, onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens door opdrachtgever, het handelen of 

nalaten van opdrachtgever, veranderingen die door opdrachtgever zijn aangebracht in de door 

opdrachtnemer geleverde dienst of afwijking door opdrachtgever van de gedane adviezen 

door opdrachtnemer en tekortkomingen door derden. 

5. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer reikt niet tot indirecte schade, daaronder begrepen 

gevolgschade, zaakschade, immateriële schade of omzet- en winstderving.  

6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding twaalf 

maanden nadat de tekortkoming is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden en in 

ieder geval achttien maanden nadat de tekortkoming heeft plaatsgevonden.  

7. Klachten van opdrachtgever over de verrichte werkzaamheden van opdrachtnemer dienen 

binnen veertien dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarop de klacht 

betrekking heeft, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van de tekortkoming, aan 

opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Partijen gaan dan in overleg om te bekijken of tot 

een oplossing kan worden gekomen. 



8. Indien er bij de uitvoering van de overeenkomst gecommuniceerd wordt met behulp van 

elektronische hulpmiddelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, erkennen 

partijen dat daar risico’s aan kleven zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging, 

verdwijning en virussen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die 

daaruit voortvloeit. Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht kan 

worden doen of nalaten ter voorkoming van voornoemde risico’s.  

9. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van de ten behoeve van 

opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals (maar niet beperkt tot) deurwaarders. 

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, alsmede voor alle 

redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken, die voortvloeien of verband 

houden met de door opdrachtnemer geleverde diensten aan opdrachtgever. 

10. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot 

rechten van intellectuele eigendom op de door de opdrachtgever verstrekte materialen of 

gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.  

11. De in dit artikel bedongen beperking van de aansprakelijkheid worden mede bedongen ten 

behoeve van de door opdrachtnemer ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor 

een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.  

12. De in dit artikel bedongen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor 

zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. 

 

Artikel 7 Wijziging of beëindigen van de overeenkomst 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke 

uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of 

aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst 

dienovereenkomstig aan.   

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het 

tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer stelt 

opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.   

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve 

consequenties heeft, licht opdrachtnemer opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk 

schriftelijk in.   

4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft opdrachtnemer daarbij aan in 

hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs 

tot gevolg heeft. 

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling of een andere 

omstandigheid waardoor niet langer over vermogen kan worden beschikt, hebben partijen de 

mogelijkheid de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Opdrachtnemer zal 

de reeds verrichte werkzaamheden alsdan bij opdrachtgever in rekening brengen. 

7. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten of te 

ontbinden wanneer opdrachtgever niet of niet geheel de verplichtingen jegens opdrachtnemer 

nakomt. Ook wanneer opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst kennisneemt van 

omstandigheden waaruit blijkt dat opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet 

of niet volledig zal kunnen nakomen, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst op te 

schorten of te ontbinden.  

8. Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever kunnen de overeenkomst schriftelijk met 

inachtneming van een opzegtermijn van één maand beëindigen. Wanneer opdrachtgever de 



opdracht heeft beëindigd, is opdrachtgever de reeds verrichte werkzaamheden door 

opdrachtnemer verschuldigd.  

 

Artikel 8 Overmacht 

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van 

opdrachtnemer in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan 

opdrachtnemer kan worden toegerekend in geval van een van de wil van opdrachtnemer 

onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens 

opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn 

verplichtingen in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd. Tot die 

omstandigheden worden gerekend (maar is niet beperkt tot) ziekte van opdrachtnemer, 

wanprestaties van derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte 

weersomstandigheden en brand.   

2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan opdrachtnemer niet 

aan de verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen 

opgeschort zolang opdrachtnemer niet aan de verplichtingen kan voldoen. Indien de in de 

vorige zin bedoelde situatie dertig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de 

overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dat geval bestaat er geen 

verplichting tot schadevergoeding.  

 

Artikel 9 Geheimhouding 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het 

kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij er een 

wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking is. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de 

andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.  

Artikel 10 Toepasselijk recht 

Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. 

 


