
 

 

 

 

Algemene Voorwaarden PH&A Salaris en Advies 

 

Artikel 1. Definities 

a) Opdrachtgever:       De natuurlijk persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de  

                                   Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden. 

 

b) Opdrachtnemer:      PH&A Salaris en Advies, statutair gevestigd te Wijchen. 

 

c) Bescheiden:              Alle door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde                                               

                                    informatie of gegevens. 

 

d) Werkzaamheden:    Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren 

                                    Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven en die door  

                                    Opdrachtnemer zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor  

                                    Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden. 

 

e) Opdracht /  

Overeenkomst:        De Overeenkomst van Opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens  

                                    Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten. 

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op diensten die Opdrachtnemer verleent in 

het kader van een (mondelinge) Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.  

2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien 

deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) 

Overeenkomst of Opdrachtbevestiging. 

3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door 

Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

 

Artikel 3. Aanvang en duur van de overeenkomst 

1. Telkens indien door Opdrachtgever een mondelinge toezegging of schriftelijke Opdracht aan 

Opdrachtnemer wordt gegeven en deze Opdracht door Opdrachtnemer wordt aanvaard, 

komt er een afzonderlijke Overeenkomst tot stand. 

2. Overeenkomsten met Opdrachtnemer komen slechts tot stand en vangen aan op het 

moment door mondelinge toezegging of ondertekening door de Opdrachtgever van een door 

Opdrachtnemer opgestelde Opdrachtbevestiging dan wel door een schriftelijke vastlegging 

door Opdrachtnemer van de met Opdrachtgever gemaakte afspraken.  

 



 

 

 

 

 

3. De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor 

onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen 

uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.  

 

Artikel 4. Gegevens opdrachtgever 

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden welke Opdrachtnemer 

Overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, 

tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te 

stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste vorm en tijdig dient te worden 

verstaan. 

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte 

Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van Opdracht 

niet anders voortvloeit. 

3. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van Opdracht op te schorten tot het 

moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen 

heeft voldaan.  

4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade, die het gevolg is van onjuiste of 

onvolledige Bescheiden.  

 

Artikel 5. Uitvoering opdracht 

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd.  

2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en 

uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door derden.  

3. Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de 

toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving waarbij Opdrachtnemer zal trachten bij de 

uitvoering daarvan zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de 

Opdrachtgever.  

 

Artikel 6. Termijnen 

1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde 

informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de 

Werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is 

ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.  

2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te 

beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. De Overeenkomst kan – tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet 

wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de Overeenkomst 

ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen termijn 

schriftelijk aangezegde redelijk termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 

BW. 

 

Artikel 7. Intellectuele vermogensrechten 

1. Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Opdrachtnemer bij de uitvoering 

van de Opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, 

(model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan 

Opdrachtnemer, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.  

2. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is 

het Opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op 

gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te 

verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.  

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het eerste en tweede lid genoemde 

producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden 

ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de 

uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer. 

 

Artikel 8. Overmacht 

1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet 

behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW, dan 

worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn 

deze op de overeengekomen wijze na te komen.  

2. Indien de situatie, als bedoeld in het eerste lid, zich voordoet, hebben partijen het recht om 

de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te 

zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.  

 

Artikel 9. Honorarium 

1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat uit een vooraf vastgesteld bedrag per 

salarisstrook dan wel een vooraf vastgesteld bedrag per dienst en is verschuldigd naarmate 

door Opdrachtnemer Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.  

2. Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende Opdracht. 

3. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een eenmaal gekozen frequentie van declareren 

te wijzigen. 

4. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege 

worden opgelegd.  

 



 

 

 

 

Artikel 10. Betaling 

1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, 

zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden 

binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.  

2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is 

Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat 

moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. 

3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is 

Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte 

gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten 

beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling. 

4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van 

Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te 

verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen 

vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is Opdrachtnemer 

gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst 

onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welken 

hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.  

5. In geval een Opdracht met meerdere Opdrachtgevers is overeengekomen, zijn de 

Opdrachtgevers ieder afzonderlijk voor het geheel hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming 

van de verplichtingen uit de Opdracht.  

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid 

1. Opdrachtnemer zal zijn Werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de vereiste 

zorgvuldigheid in acht nemen. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever hem 

onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor 

ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft 

geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is 

Opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het in rekening 

gebrachte honorarium voor de uitvoering van de desbetreffende Overeenkomst over de 

laatste twaalf maanden voorafgaande aan de datum waarop de fout is gemaakt, tenzij er aan 

de zijde van de Opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.  

2. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen 

dan € 50.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als 

één gebeurtenis, tenzij partijen – gezien de omvang van de Opdracht of de risico’s die met de 

Opdracht gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de Overeenkomst af te wijken 

van dit maximum.  

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die 

het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door 

Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of anderszins, het gevolg is van handelen of nalaten van 

Opdrachtgever.  

 

 



 

 

 

 

 

4. Opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane 

schade die het gevolg is van handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde 

hulppersonen (werknemers of Opdrachtnemer daaronder niet inbegrepen) ook indien deze 

werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie.  

5. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van 

Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het 

gebrekkige product.  

6. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door 

middel van elektronisch en/of digitale middelen met elkaar communiceren. Opdrachtnemer 

is niet aansprakelijk voor schade, die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van gebruik van 

elektronische en/of digitale middelen van communicatie.  

7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of 

indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart 

Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die 

veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige 

informatie heeft verstrekt.  

8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor 

het geval Opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de 

Opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan 

overheidsinstanties, welke Opdrachtnemer in de uitoefening van de Opdracht van 

Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.  

9. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na 

het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de 

Opdrachtgever geacht worden te zijn vervallen.  

 

Artikel 12. Geheimhouding 

1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking 

van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de 

uitvoering van de Opdracht zijn betrokken.  

2. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door 

Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen 

resultaten.  

3. Op het in het eerste lid bepaalde, wordt een uitzondering gemaakt indien Opdrachtnemer 

voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van 

belang zou kunnen zijn.  

 

Artikel 13. Opzegging 

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de Overeenkomst 

opzeggen, zonder inachtneming van een opzegtermijn.  

2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.  

 

 



 

 

 

 

Artikel 14. Opschortingsrecht 

1. Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, 

waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of 

derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn 

voldaan.  

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze 

1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene 

voorwaarden van toepassing zijn, geldt het Nederlandse recht.  

2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de 

competentie van de kantonrechter behoren, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke 

instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer 

zijn woonplaats heeft.  

 

Artikel 16. Wijzigingen 

1. Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.  

2. Wijzigingen zullen voor de Opdrachtgever slechts verbindend worden, indien de gewijzigde 

algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken of bij 

de griffie van een arrondissementsrechtbank, alsmede de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 

van de wijzigingen van de algemene voorwaarden in kennis heeft gesteld en veertien dagen 

na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de Opdrachtgever 

Opdrachtnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


