Algemene Voorwaarden van Vast | Goed advies en ondersteuning
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (waaronder
aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten) die aan Vast | Goed worden gegeven en de
rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens bedongen ten behoeve van aan Vast | Goed
verbonden natuurlijke en rechtspersonen en andere derden die, direct of indirect, betrokken zijn
of zijn geweest bij de dienstverlening door Vast | Goed (elk: een “Verbonden Partij”). Iedere
bepaling van deze algemene voorwaarden kan ook door een Verbonden Partij worden
ingeroepen.
1.3 Op deze algemene voorwaarden kan ongeacht de grondslag van de aansprakelijkstelling een
beroep worden gedaan.
2. Opdracht en uitvoering van de overeenkomst
2.1 Alle opdrachten worden geacht exclusief te worden gegeven aan en aanvaard door
Vast | Goed. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de
opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikelen 7:404 en
7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. Door het verstrekken van de opdracht aan
Vast | Goed doet de opdrachtgever afstand van het recht om enige Verbonden Partij wegens
doen of nalaten in uitvoering van desbetreffende opdracht aansprakelijk te stellen uit hoofde
van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad.
2.2 Vast | Goed zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap en met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, uitvoeren.
Van een verbintenis tot een te realiseren resultaat is nooit sprake.
2.3 Vast | Goed voert de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst uitsluitend ten behoeve
van de opdrachtgever uit. Derden kunnen aan de werkzaamheden van Vast | Goed geen
rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Vast | Goed tegen alle aanspraken van derden
die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden
en de redelijke kosten van rechtsbijstand dienaangaande.
2.4 Vast | Goed is niet verplicht om bij overmacht uitvoering aan de overeenkomst te geven.
Onder overmacht worden in ieder geval begrepen ziekte en arbeidsongeschiktheid bij
Vast | Goed.
2.5 Vast | Goed is niet bevoegd om de kosten van werkzaamheden ten laste te brengen van
een andere opdracht of een ander dan de opdrachtgever.
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3. Honorarium en verschotten
3.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Vast | Goed omvatten het honorarium,
waaronder begrepen reistijdvergoeding en de verschotten. De over de kosten van uitvoering
verschuldigde btw wordt tevens aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
3.2 Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders met de opdrachtgever overeengekomen, wordt
het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de desbetreffende
opdracht geldende uurtarief.
3.3 Verschotten zijn de kosten die Vast | Goed ten behoeve van de opdrachtgever voldaan
heeft of verschuldigd is (zoals, maar niet beperkt tot, reiskosten en kosten van uittreksels uit
registraties).
4. Overeengekomen uren bij interimwerkzaamheden
4.1 Bij opdrachten tot het verrichten van interimwerkzaamheden neemt de opdrachtgever een
vooraf overeengekomen aantal uren van Vast | Goed af. Deze uren worden aan de
opdrachtgever in rekening gebracht, ook als die uren door omstandigheden die in de
risicosfeer van de opdrachtgever liggen niet door Vast | Goed gewerkt kunnen worden.
4.2 Werkt Vast | Goed minder uren dan overeengekomen door omstandigheden die in de
risicosfeer van Vast | Goed liggen, dan worden deze uren niet in rekening gebracht.
5. Betaling
5.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Vast | Goed worden maandelijks
gedeclareerd.
5.2 De betalingstermijn bedraagt zeven dagen.
5.3 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de wettelijke rente
verschuldigd.
5.4 Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, is de opdrachtgever alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke incassokosten aan Vast | Goed verschuldigd. Deze worden verondersteld
ten minste 15% van het declaratiebedrag te bedragen.
5.5 Indien een declaratie of voorschot niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is
Vast | Goed bevoegd om haar werkzaamheden op te schorten nadat de opdrachtgever van het
daartoe strekkende voornemen op de hoogte is gesteld. Vast | Goed is niet aansprakelijk voor
enige schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.
6. Voorschot
Vast | Goed is bevoegd om van de opdrachtgever een voorschot te verlangen alvorens de
opgedragen werkzaamheden worden verricht. Een voorschot wordt bij het einde van de
opdracht verrekend.
7. Aansprakelijkheid
7.1 Vast | Goed heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
7.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de desbetreffende
verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het
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bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende
geval voor rekening van Vast | Goed komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering
krachtens verzekeringsovereenkomst plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een
bedrag gelijk aan het honorarium dat voor de desbetreffende opdracht op het moment van de
gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond in rekening is gebracht, met een
maximum van EUR 10.000.
7.3 Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door Vast | Goed een niet aan
Vast | Goed verbonden persoon wordt ingeschakeld, is Vast | Goed niet aansprakelijk voor het
handelen of nalaten van die persoon.
7.4 Niet aan Vast | Goed verbonden personen die worden ingeschakeld om werkzaamheden in
verband met de uitvoering van een opdracht door Vast | Goed te verrichten, wensen mogelijk
hun aansprakelijkheid te beperken. Alle aan Vast | Goed verstrekte opdrachten houden tevens
de verlening van de bevoegdheid aan Vast | Goed in om een dergelijke
aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.
7.5 Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan zaken of
personen wordt toegebracht waarvoor Vast | Goed aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid
beperkt tot het bedrag dat krachtens de desbetreffende verzekeringsovereenkomst in het
desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat
krachtens die verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van
Vast | Goed komt.
7.6 Onverminderd artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek, vervalt een aanspraak tot
schadevergoeding indien de desbetreffende vordering niet binnen één jaar nadat de feiten
waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend
konden zijn geweest, bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
8. Intellectuele eigendom
Niets uit of van het door Vast | Goed ter beschikking gestelde of ontwikkelde materiaal en/of
producten en/of formats, dit in de ruimste zin van het woord, mag zonder toestemming van
Vast | Goed worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt.
9. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
9.1 Op de opdracht en de daarmee verband houdende rechtsbetrekkingen is Nederlands recht
van toepassing.
9.2 Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de door opdrachtgever en
Vast | Goed gesloten overeenkomst worden beslecht door de rechtbank Midden-Nederland of
de sector Kanton van deze rechtbank te Utrecht.
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