
 

 

 

Algemene voorwaarden Loonburo Westfriesland 

 

Artikel 1: Loonburo Westfriesland 

 

1.1 Loonburo Westfriesland (“opdrachtnemer”) is een vennootschap onder firma, die tot 

doel heeft om diensten in het kader van salarisadministratie te verrichten, een en 

ander in de ruimste zin.  

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden  

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verstrekt aan 

Loonburo Westfriesland, haar vennoten en werknemers. En gelden ook ten behoeve 

van alle andere personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie 

daarmee in verband enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten. 

Artikel 3: Offertes  

3.1 Door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 

14 dagen en de daarin aangegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is 

aangegeven. 

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst  

4.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en 

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.  

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 

opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

Bij de selectie van derden zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. 

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde 

derden. Opdrachtnemer is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden 

(waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in de relatie 

tussen haar en de derden gelden of die door de derden worden bedongen) namens 

de opdrachtgever te aanvaarden.   

4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer 

aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs 

behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 

overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de 

uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer 

zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op 
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te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de 

gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.  

4.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan 

doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever niet tijdig en/of 

onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens, tenzij de onjuistheid of 

onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn en daar geen ruchtbaarheid aan 

is gegeven. 

 

Artikel 5: Contractduur  

 

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen 

uitdrukkelijk anders overeenkomen. 

 

Artikel 6:  uitvoeringstermijn  

 

6.1 Opgegeven en overeengekomen uitvoeringstermijnen en andere tijden gelden 

nimmer als fatale termijn. Er kan slechts van een fatale termijn sprake zijn, indien 

dit in de opdrachtbevestiging expliciet is bepaald.  

 

6.2 De uitvoeringstermijn kan door opdrachtnemer worden verlengd indien 

opdrachtgever na  het sluiten van de overeenkomst de opdracht wijzigt, gegevens 

wijzigt dan wel aanvult, de voor de uitvoering noodzakelijke gegevens te laat 

aanlevert of anderszins de uitvoering ervan vertraagt. 

 

6.3 Indien opdrachtgever van oordeel is, dat de overschrijding van de door 

opdrachtnemer vastgestelde uitvoeringstermijn voor hem als onredelijk bezwarend 

moet worden aangemerkt, is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer bij 

aangetekende brief alsnog een redelijke uitvoeringstermijn te stellen. 

 

Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst  

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een goede 

uitvoering  noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan 

te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst 

dienovereenkomstig aanpassen.  

7.2 Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële consequenties 

heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een 

vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in 
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hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit 

honorarium tot gevolg heeft. 

7.3 Opdrachtnemer herziet de tarieven voor de door haar te verlenen diensten jaarlijks 

per 1 januari. De actuele tarieven zijn te allen tijde te raadplegen op de website 

www.lbwf.nl/tarieven.  

 

Artikel 8: Opzegging  

8.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk tegen het eind van 

een kalendermaand opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van 

tenminste een maand in acht te nemen. 

Artikel 9: Betaling  

9.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Het niet tijdig 

betalen van facturen kan aanleiding zijn om de werkzaamheden op te schorten tot 

de betaling is ontvangen. Uiteraard informeert opdrachtnemer de opdrachtgever 

tijdig over eventuele opschorting. 

9.2 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever zonder 

nadere ingebrekestelling in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van 

verzuim over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Opdrachtnemer 

is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op 

vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op de buitengerechtelijke 

incassokosten, welke kosten in redelijkheid te begroten zijn op 15% van de 

hoofdsom, met een minimum van € 100,-. 

9.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever 

zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.  

9.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de 

eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van 

opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, 

dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.  

9.5 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 
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Artikel 10: Aansprakelijkheid  

10.1 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar 

aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door 

de verzekeraar gedane uitkering.  

10.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet 

door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer 

beperkt tot het bedrag van het verschuldigde factuurbedrag, bij opdrachten met een 

langere looptijd verder beperkt tot de over de laatste zes maanden verschuldigde 

factuurbedragen, tot een maximum van €2.000,-.  

10.3 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de 

redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze 

samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht. 

10.4 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de 

aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove 

schuld van opdrachtnemer. 

10.5 Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen indien deze niet schriftelijk en 

gemotiveerd bij opdrachtnemer zijn ingediend binnen 6 maanden nadat de 

opdrachtgever bekend heeft moeten zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak 

baseert. 

 

Artikel 11: Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

11.1 Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands 

recht van toepassing. 

11.2 Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien worden beslecht door de 

bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank Noord-Holland. 

 

 

 


