Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden KKA
A. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het
verrichten van werkzaamheden. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven.
B. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen
het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.
C. Aanvang, duur en opzegging van de overeenkomst
Een opdracht wordt geacht te zijn aangegaan en aanvaard indien en op het moment dat KKA aan de
opdrachtgever dat schriftelijk heeft bevestigd en opdrachtgever hiertegen binnen een termijn van 14 dagen na
verzending geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Wijziging of aanvulling van deze opdracht wordt
schriftelijk overeengekomen. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Het staat partijen vrij
de totstandkoming van een overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Opdrachtgever en -nemer
kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is
voltooid, is het honorarium van de gehele opdracht aan opdrachtnemer verschuldigd. Opzegging dient
schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. Opzegging kan wederzijds alleen geschieden met
inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden voor het einde van elk kalenderjaar (31 december).
D. Gegevens opdrachtgever
Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die opdracht- nemer overeenkomstig zijn oordeel
nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de
gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
E. Uitvoering opdracht
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer voert de
opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels. De uitvoering van de
opdracht is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld – specifiek gericht op het ontdekken van
fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal opdrachtnemer daarover aan
opdrachtgever rapporteren.
F. Geheimhouding
Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht
zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door
opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
G. Overmacht
Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen
tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het
moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
H. Honorarium
Het honorarium van opdrachtnemer, wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting, per maand, kwartaal,
per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

I. Betaling
Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum,
zonder enig recht op korting of schuldvergelijking. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde
termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim
en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag
opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de
datum van algehele voldoening. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van een gerechtelijke of buitengerechtelijke
incassering van de vordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
J. Reclame
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 opdrachtgever reclameert, dan wel
binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek
redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. Een reclame als in
het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. Indien de reclame niet
tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.
K. Aansprakelijkheid
Wanneer opdrachtnemer schadeplichtig is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot driemaal het bedrag dat
opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de opdracht waarin de tekortkoming
gelegen is.
L. Toepassing recht
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
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