
Algemene voorwaarden Ton Voortman Advies en Toezicht  

 

 

1. Dit zijn de leverings- en betalingsvoorwaarden van Ton Voortman Advies en Toezicht 

met Kamer van Koophandel nummer 58306943, die gelden voor alle diensten van Ton 

Voortman Advies en Toezicht. Op de opdracht aan Ton Voortman Advies en Toezicht 

zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van Ton Voortman Advies en Toezicht van 

toepassing; andere voorwaarden gelden niet tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 

overeengekomen en door Ton Voortman Advies en Toezicht schriftelijk gehele of 

gedeeltelijke terzijdestelling van zijn algemene voorwaarden is bevestigd. 

 

2. Door Ton Voortman Advies en Toezicht verzonden declaraties dienen binnen 14 dagen 

na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld.  

Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is een 

vertragingsrente gelijk aan de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien 

invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, 

komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de opdrachtgever.  

 

3. Indien Ton Voortman Advies en Toezicht een verschuldigd bedrag niet, niet tijdig, of 

niet volledig door de opdrachtgever ontvangt, is Ton Voortman Advies en Toezicht 

gerechtigd de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten tot 

het moment dat het verschuldigde bedrag door Ton Voortman Advies en Toezicht is 

ontvangen. 

 

4. Ton Voortman Advies en Toezicht voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit, 

doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect 

voortvloeiende uit de inhoud van de door hem gegeven adviezen en verstrekte 

diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat deze schade een rechtstreeks gevolg is 

van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid (grove schuld) van de zijde van Ton 

Voortman Advies en Toezicht.    

 

5. Voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde 

omzet en winst, is Ton Voortman Advies en Toezicht nimmer aansprakelijk. De 

aansprakelijkheid van Ton Voortman Advies en Toezicht is, voor zover deze door de 

(aansprakelijkheids)verzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de 

verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering 

overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van 

Ton Voortman Advies en Toezicht beperkt tot een bedrag dat naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot het overeengekomen honorarium, met 

een maximum van het voor volledige uitvoering van de overeenkomst afgesproken of 

redelijkerwijs te verwachten honorarium. 



 

6. Ton Voortman Advies en Toezicht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, 

ontstaan doordat Ton Voortman Advies en Toezicht is uitgegaan van door of namens 

de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

 

7. Ton Voortman Advies en Toezicht is niet gehouden tot het nakomen van enige 

verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van 

een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een 

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt 

 

8. Verstrekte opdrachten worden door Ton Voortman Advies en Toezicht uitsluitend 

uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de 

verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever is gehouden Ton 

Voortman Advies en Toezicht te vrijwaren van alle aanspraken van derden en aan Ton 

Voortman Advies en Toezicht te vergoeden de kosten gemoeid met het verweer, tegen 

dergelijke aanspraken. 

 

9. Indien één of meer bepalingen van deze leverings- en betalingsvoorwaarden nietig zijn 

of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 

 

10. Op deze leverings- en betalingsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle 

eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden beslecht bij 

de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, tenzij de wet bij regels van 

dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard. 

 


