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Algemene voorwaardenAlgemene voorwaardenAlgemene voorwaardenAlgemene voorwaarden    
        
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

OpdrachtgeverOpdrachtgeverOpdrachtgeverOpdrachtgever: degene die aan LEFERINK opdracht 
heeft gegeven tot het verlenen van diensten op het 
gebied van accountancy dan wel fiscale, 
administratieve en/of overige diensten, zulks in de 
meest ruime zin van het woord; 
LEFERINKLEFERINKLEFERINKLEFERINK: Handelsnaam LEFERINK Belastingadvies 
Accountancy en Financiële Planning gevestigd te 
Holten, Markelo en Goor. 

 
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 

aanbiedingen (offertes), opdrachten en/of 
overeenkomsten tot het verrichten van diensten door 
of met LEFERINK en de uitvoering van deze 
overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk vooraf 
schriftelijk met LEFERINK anders is overeengekomen. 

 
3. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever (of 

derden) gehanteerde algemene voorwaarden wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

4. Een opdracht loopt voor onbepaalde tijd, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
Een opdracht eindigt onder meer door: 
- Vervulling door LEFERINK; 
- Intrekking door de opdrachtgever; 
- Teruggaaf door LEFERINK; 
- Niet tijdige betaling door de opdrachtgever, 

zulks uitsluitend ter beoordeling van en ter 
keuze van LEFERINK; 

- Faillissement of surséance van betaling van de 
opdrachtgever. 

LEFERINK voert een opdracht naar beste vermogen 
uit, dient de opdrachtgever van advies en behartigt 
diens belangen. 
LEFERINK bepaalt de wijze waarop de verleende 
opdracht wordt uitgevoerd en LEFERINK heeft het 
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten 
door derden. Het bepaalde in de beroepsregelen 
(NOvAA, RB en CFP) zullen te allen tijde in acht 
worden genomen. 
 

5. LEFERINK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
voor schade ontstaan door of ten gevolge van de 
verstrekte opdracht, tenzij er sprake is van grove 
schuld of boos opzet ten zijde van LEFERINK. 
 

6. LEFERINK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
onjuistheden, lacunes en dergelijke, in gegevens, 
rapporten, adviezen, brieven, E-mail berichten, 
faxen, stukken, mondelinge mededelingen en 
dergelijke, welke LEFERINK door of namens de 
opdrachtgever zijn verstrekt in verband met de 
opdracht.  

 

7. Slechts de opdrachtgever dan wel degene aan wie 
een advies, brief, E-mail, fax en/of enig ander stuk, 
diskette of andere gegevensdrager uitdrukkelijk is 
gericht, kan zich op de (juistheid van de) inhoud 
hiervan beroepen, zulks onverminderd het overigens 
in deze voorwaarden bepaalde.  

 

8. Indien LEFERINK zijn verplichtingen voorvloeiende uit 
de opdracht niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan 
nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare 
oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot het 
moment dat LEFERINK alsnog in staat is deze op de 
overeengekomen wijze na te komen, een en ander 
ter beoordeling van LEFERINK.  
Indien LEFERINK zich beroept op overmacht, dan is 
de opdrachtgever bevoegd de opdracht geheel of 
gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang in te 
trekken. 
 

9. Een reclame met betrekking tot de verrichte 
werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient 
schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van 
de stukken of informatie waarover de opdrachtgever 
reclameert, danwel binnen 30 dagen na ontdekking 
van het gebrek, indien de opdrachtgever aantoont 

dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon 
ontdekken, aan LEFERINK te worden kenbaar 
gemaakt. Een beroep op het reclamerecht schort de 
betalingsverplichting niet op.  

 

10. Vorderingen wegens verschuldigd honorarium zijn 
opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd 
of om een andere reden eindigt, tenzij vooraf 
schriftelijk anders overeengekomen of het tegendeel 
uit deze voorwaarden blijkt. Dit geldt eveneens ten 
aanzien van gedane voorschotten en gemaakte 
onkosten. 
Opdrachtgever en LEFERINK kunnen echter 
overeenkomen dat de opdrachtgever vooruit betaalt. 
Evenzo kunnen zij overeenkomen, dat afrekening van 
gedane voorschotten en gemaakte kosten tussentijds 
plaatsvindt. De werkzaamheden kunnen door 
LEFERINK worden opgeschort, totdat de 
opdrachtgever het voorschot heeft betaald, dan wel 
daarvoor zekerheid heeft gesteld. 
Alle betalingen moeten zonder enige aftrek of 
schuldvergelijking geschieden ten kantore van 
LEFERINK of op een door deze aan te wijzen 
bankrekening.  
Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting. 
 

11. LEFERINK is bevoegd 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 de opdrachtgever volledig 
zijn voldaan. 
 

12. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) 
dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk tussen 
partijen vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. 
Indien de opdrachtgever in gebreke is met de 
(tijdige) betaling van enig door hem aan LEFERINK 
verschuldigd bedrag, wordt hij geacht van 
rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daartoe een 
nadere ingebrekestelling zal zijn vereist, zodra 14 
dagen zijn verstreken vanaf het tijdstip dat de factuur 
is verstuurd (factuurdatum). De opdrachtgever is 
vanaf het moment dat hij in verzuim is de wettelijke 
rente verschuldigd. De kosten van de gerechtelijke en 
buitengerechtelijke invordering van de door de 
opdrachtgever aan LEFERINK verschuldigde bedragen 
komen ten laste van de opdrachtgever. De 
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% 
van het te incasseren bedrag met een minimum van 
€ 150. 

 
13. Op alle aanbiedingen (offertes), opdrachten, 

overeenkomsten tot het verrichten van diensten door 
of met LEFERINK en de uitvoering van deze 
overeenkomsten tot het verrichten van diensten door 
of met LEFERINK en de uitvoering van deze 
overeenkomsten, is uitsluitend de Nederlandse 
rechter bevoegd. 
Voor zover de berechting van voornoemde geschillen 
behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen 
deze in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door 
de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar 
LEFERINK gevestigd is. 
 

14. Iedere aansprakelijkheid, hoe dan ook ontstaan en uit 
welke hoofde ook, is beperkt tot het bedrag, dat in 
het desbetreffende geval door de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering zoals 
afgesloten door LEFERINK wordt uitbetaald. Een 
kopie van de polis wordt op schriftelijk verzoek 
toegezonden dan wel is ter inzage op de kantoren 
van LEFERINK. Indien, om welke reden dan ook, de 
aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering 
overgaat, is de aansprakelijkheid van LEFERINK 
beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering 
van de opdracht in rekening gebracht honorarium. 


