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1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Ivendi B.V. (hierna: "Ivendi") 

en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Ivendi en haar opdrachtgever 
(hierna: "de wederpartij") gesloten overeenkomsten, zulks met uitsluiting van andere algemene 
voorwaarden. Onder de wederpartij wordt verstaan elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of 
andere identiteit die een opdracht aan Ivendi verstrekt in het kader van de door Ivendi te 
verrichten werkzaamheden.  

2. Ivendi houdt zich bezig met het verzorgen van administraties, daaronder begrepen 
loonadministraties en het geven van financieel en fiscaal advies, hierna te noemen “de 
overeenkomst”. Ivendi verricht haar werkzaamheden voor zowel particulieren als ondernemingen.  

3. De wederpartij die reeds eerder overeenkomsten met Ivendi is aangegaan, wordt geacht 
stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten in te 
stemmen. 

4. Indien de rechter heeft vastgesteld dat één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden 
onredelijk bezwarend is/zijn zal de desbetreffende bepaling moeten worden uitgelegd in het licht 
van de overige bepalingen van deze overeenkomst en wel zodanig dat de bepaling in alle 
redelijkheid door Ivendi jegens de wederpartij kan worden ingeroepen. De omstandigheid dat de 
rechter heeft vastgesteld dat één of meer bepalingen uit deze overeenkomst onredelijk 
bezwarend zijn laat de werking van de overige bepalingen onverlet.   

5. De overeenkomst tussen Ivendi en de wederpartij komt tot stand op het moment dat de 
wederpartij de overeenkomst heeft aanvaard en zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de 
offerte en/of de opdrachtbevestiging van Ivendi. De overeenkomst wordt aangegaan voor 
onbepaalde tijd. Indien de wederpartij de overeenkomst met Ivendi wenst te beëindigen dient zij 
dat schriftelijk te doen door middel van een aangetekend schrijven en met in acht neming van een 
opzegtermijn van tenminste één maand, tenzij in redelijkheid een langere opzegtermijn reëel is.  

6. Ivendi voert de overeenkomst naar beste vermogen uit, zoals van haar als redelijk handelend 
adviseur mag worden verwacht en overeenkomstig haar beroepsregels. De dienstverlening van 
Ivendi aan haar opdrachtgever is te kwalificeren als een overeenkomst van opdracht. De artikelen 
7: 404 BW en 7: 407 BW worden door Ivendi uitdrukkelijk uitgesloten. Ivendi is bekend met en 
handelt naar de eisen van de AVG. 

7. De wederpartij is verplicht aan Ivendi tijdig en op de juiste wijze alle voor de overeenkomst 
relevante en noodzakelijke informatie, bescheiden ed. te verstrekken. De wederpartij staat jegens 
Ivendi in voor de juistheid van deze informatie en dat deze niet in strijd zijn met intellectuele 
eigendomsrechten van derden. 

8. Ivendi is gerechtigd, indien zij dit voor een goede uitvoering van de overeenkomst wenselijk of  
noodzakelijk acht, derden in te schakelen. Ivendi neemt daarbij de regels van vertrouwelijkheid en 
privacy in acht. Ivendi is niet aansprakelijk voor eventuele door deze derden gemaakte fouten. 

9. Ivendi heeft te allen tijde het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. 
10. De vergoeding van de door Ivendi in het kader van de overenkomst te verrichten werkzaamheden 

bestaat uit een met de wederpartij overeengekomen bedrag of een bedrag voor aan deze 
werkzaamheden bestede uren. De vergoeding is exclusief de (eventueel) verschuldigde 



omzetbelasting en eventuele kosten van derden. Ivendi zal haar werkzaamheden zoveel mogelijk 
specificeren.  

11. De wederpartij is verplicht de declaratie van Ivendi binnen 14 dagen na factuurdatum aan Ivendi 
te betalen. In geval van niet tijdige betaling door de wederpartij is deze in verzuim en verplicht 
over het bedrag van de declaratie de wettelijke rente te betalen. Alle kosten voor het incasseren 
van dit bedrag, gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zijn voor rekening van de wederpartij.  

12. Ivendi heeft het recht ter zake de door haar in het kader van de overeenkomst te verrichten 
werkzaamheden een voorschotnota te zenden, welke de wederpartij verplicht is te betalen 
alvorens Ivendi met de werkzaamheden aanvangt.  

13. Reclames ter zake de door Ivendi in het kader van de overeenkomst te verrichten werkzaamheden 
dienen binnen 30 dagen na het bekend worden van het gebrek/de fout gemotiveerd door de 
wederpartij aan Ivendi bekend te worden gemaakt. Reclames ter zake de door Ivendi verzonden 
declaraties dienen binnen 14 dagen na ontvangst door de wederpartij aan Ivendi bekend te 
worden gemaakt.  

14. Indien rechtens komt vast te staan dat Ivendi aansprakelijk is voor fouten in het kader van de 
(uitvoering van de) overeenkomst is deze te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de  
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Ivendi ter zake aan haar uitkeert, vermeerderd met het 
eigen risico van Ivendi. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de 
aantoonbare schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Ivendi 
beperkt tot maximaal het bedrag van de declaraties ter zake de overeenkomst aan de wederpartij 
in de periode van maximaal een jaar. Ivendi is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. 

15.  Indien Ivendi haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig dan wel niet 
behoorlijk kan nakomen op grond van een haar niet toe te rekenen oorzaak, daaronder begrepen 
maar niet beperkt tot stagnatie in de bedrijfsvoering van Ivendi, worden die verplichtingen 
opgeschort tot het moment dat Ivendi alsnog in staat is de overeenkomst op de overeengekomen 
wijze na te komen. De wederpartij heeft alsdan in redelijkheid het recht de overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk te beëindigen. Ivendi is niet schadeplichtig.  

16. Ivendi betracht ter zake de uitvoering van de overeenkomst geheimhouding ter zake alle haar in 
het kader van de (uitvoering van de) overeenkomst bekend geworden vertrouwelijke gegevens. 

17.  Indien sprake is van een geschil tussen Ivendi en de wederpartij in het kader van deze 
overeenkomst zullen zij dit trachten in gezamenlijk overleg op te lossen. Indien dit niet mogelijk 
blijkt wordt een dergelijk geschil bij uitsluiting beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de 
rechtbank Midden Nederland.  

18. Op de uit de opdracht voortvloeiende rechtsverhouding tussen Ivendi en de wederpartij is 
Nederlands recht van toepassing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


