ZZP SupportPakket Ten Raede Groep
Aanvullende leveringsvoorwaarden
(Een geheel vormend met de NOAB leveringsvoorwaarden)

Algemeen
Artikel 21
a.

b.

Deze leveringsvoorwaarden zijn een aanvulling op de NOAB
leveringsvoorwaarden conform welke opdrachtnemer werkt. Deze
voorwaarden zijn van toepassing, zodra de opdrachtgever de
bijstand van de opdrachtnemer heeft gevraagd. Alle bepalingen van
deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover hier
niet schriftelijk uitdrukkelijk van is afgeweken.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:
-de opdrachtnemer: AccuRaede B.V.
-de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de
hulp inroept van opdrachtnemer.
-de opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer worden verricht.

c.

d.

Strekking diensten
Artikel 22
De diensten hebben betrekking op de werkzaamheden verricht in een
kalenderjaar en derhalve expliciet niet op een boekjaar van de
onderneming. Dit houdt in dat deze werkzaamheden normaliter
inhouden het 4e kwartaal van het voorgaand boekjaar, de jaarstukken
van het voorgaand boekjaar, de aangiften inkomstenbelasting van het
voorgaand boekjaar en het 1e tot en met het 3e kwartaal van het huidige
boekjaar.

Samenwerking met derden
Artikel 26
a.

Beëindiging door opdrachtgever
Artikel 23
a.

b.

c.

In aanvulling op artikel 10 van de NOAB leveringsvoorwaarden heeft
te gelden dat bij beëindiging van de opdracht door opdrachtgever,
opdrachtnemer niet gehouden is de reeds in rekening gebrachte
maandtermijnen te crediteren.
Indien de overeenkomst tussentijds door opdrachtgever wordt
opgezegd, heeft opdrachtgever geen recht op uitvoering van
afrondende werkzaamheden.
Opdrachtnemer verleent bij opzegging door opdrachtgever
medewerking bij de overdracht van gegevens en kan indien
gewenst tegen een gereduceerd tarief de afrondende
werkzaamheden verrichten.

Beëindiging door opdrachtnemer
Artikel 24
In aanvulling op artikel 11 van de NOAB leveringsvoorwaarden geldt dat
de opdrachtgever steeds gerechtigd is een eenmaal verstrekte opdracht
in te trekken of te wijzigen. In dit geval is de opdrachtgever altijd
gehouden aan opdrachtnemer het voor de gehele opdracht
overeengekomen honorarium en gemaakte kosten te betalen voor
geleden verlies c.q. gederfde winst. Indien sprake is van een vast tarief
waarvoor maandelijkse betalingen worden voldaan, zal de
opdrachtgever gehouden zijn deze termijnen tot aan de opzegging aan
opdrachtnemer te voldoen.

Betaling
Artikel 25
a.

b.

Het maandelijkse tarief voor het ZZP SupportPakket wordt jaarlijks
op 1 januari opnieuw vastgesteld. Het maandbedrag dient per
automatische incasso aan opdrachtnemer te worden voldaan.
Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer tot het automatisch
incasseren van de maandtermijnen van het ZZP SupporPakket.
Indien er achterstand ontstaat in de betaling van de maandtermijnen, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor
opdrachtgever niet langer te bedienen onder de voorwaarden en
voordelen van het ZZP SupportPakket. Opdrachtnemer stelt
opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte.

In aanvulling op artikel 15 a van de NOAB leveringsvoorwaarden
heeft te gelden dat het honorarium van de opdrachtnemer niet
afhankelijk is van de uitkomst van de verleende opdracht. De
overeenkomst is aangegaan voor een vast bedrag per maand. De
opdrachtnemer behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden
dan vermeld in de opdracht uit te voeren en aan opdrachtgever in
rekening te brengen, indien deze werkzaamheden voor een goede
uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. De opdrachtgever
wordt - tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is - vooraf op de
hoogte gebracht van de uitvoering van deze aanvullende
werkzaamheden, in welk geval hij binnen 5 werkdagen schriftelijk
dient dat hij zich met de extra werkzaamheden en daarmee
samenhangende kosten niet kan verenigen, bij gebreke waarvan
opdrachtnemer bevoegd is de aanvullende werkzaamheden
onverkort uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te
brengen.
In afwijking van artikel 16 is in de opdrachtbevestiging tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer aangegeven welke werkzaamheden worden verricht voor het overeengekomen vaste tarief,
zodat bij declaratie nadere specificatie niet gegeven hoeft te
worden.

b.

c.

d.

In afwijking op artikel 7a van de NOAB leveringsvoorwaarden geldt
dat opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht derden kan
inschakelen dan wel met derden kan samenwerken. Deze derden
komt tevens een beroep op de op deze opdracht van toepassing
zijnde
algemene
voorwaarden
toe,
ook
nadat hun
rechtsverhouding tot opdrachtnemer is geëindigd. De opdrachtgever machtigt opdrachtnemer de algemene voorwaarden van
derden te aanvaarden. Opdrachtnemer is in geen enkel geval
aansprakelijk voor fouten van ingeschakelde derden. De
opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van aanspraken van
ingeschakelde derden in verband met vorderingen van opdrachtgever jegens die derden.
De voorwaarden onder welke de door opdrachtgever ingeschakelde
derden werken, kunnen op verzoek van opdrachtgever kosteloos
worden toegezonden.
Het overeengekomen maandtarief voor het ZZP SupportPakket is
exclusief de kosten van derden, met uitzondering van die diensten
welke deel uitmaken van het ZZP SupportPakket conform de
opdrachtbevestiging.
Opdrachtnemer maakt voor communicatiedoeleinden en digitale
opslag gebruik van de faciliteiten welke Google biedt. Door
opdrachtgever wordt het gebruik en de algemene voorwaarden van
Google uitdrukkelijk aanvaard. Opdrachtnemer aanvaardt hiervoor
geen enkele aansprakelijkheid.

