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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
 
Artikel 1 Definities  
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  
 
SCAB: SCAB Accountants & Adviseurs BV 

Dr. Hub van Doorneweg 153 
5026 RC  TILBURG 

 
Opdrachtgever: degene die aan SCAB opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden 
alsmede degene aan wie SCAB een aanbod tot het verrichten van werkzaamheden heeft gedaan. 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen SCAB en 

opdrachtgever. 
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover zij 

uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De bepalingen in deze 
algemene voorwaarden waarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken, blijven onverkort 
van toepassing. 

2.3 Voor specifieke automatiseringsdienstverlening gelden bovendien de algemene voorwaarden 
van de Federatie van Nederlandse Brancheverenigingen voor Informatietechnologie FENIT. Bij 
eventuele tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van SCAB en de algemene 
voorwaarden van FENIT gaan de eerstgenoemde algemene voorwaarden voor. 

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de (middellijk) bestuurders 
en aandeelhouders van SCAB alsmede ten behoeve van alle voor SCAB werkzame personen, 
waaronder ingeschakelde derden. Zij kunnen op deze voorwaarden een beroep doen als ware 
zij SCAB. 

 
Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst 
3.1 Ieder door SCAB gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden blijft geldig gedurende 

een termijn van dertig dagen na de datum van de offerte, tenzij in of bij het aanbod uitdrukkelijk 
een andere geldigheidstermijn is genoemd of is bepaald dat het aanbod vrijblijvend is gedaan. 

3.2  Tussen SCAB en opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand, zodra SCAB haar 
opdrachtbevestiging, getekend door opdrachtgever, retour heeft ontvangen, danwel zodra 
SCAB op verzoek van opdrachtgever een begin met de uitvoering van de in haar 
opdrachtbevestiging opgenomen werkzaamheden heeft gemaakt. 

3.3  De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn 
overeengekomen dan wel uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat de 
overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan. 

3.4 SCAB kan pas aanvangen met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever zodra zij 
opdrachtgever conform de Wet ter voorkoming witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) 
heeft geïdentificeerd. Opdrachtgever kan gehouden zijn terzake deze identificatie aanvullende 
informatie aan SCAB te verstrekken. 

 
Artikel 4 Benodigde informatie 
4.1  Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan SCAB aangeeft 

dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SCAB worden verstrekt in 
een door SCAB gewenste vorm. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde 
gegevens niet tijdig aan SCAB zijn verstrekt, heeft SCAB het recht de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan 
opdrachtgever in rekening te brengen. 

4.2  Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de SCAB 
verstrekte informatie, ook indien deze informatie van derden afkomstig is. SCAB is niet 
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SCAB is uitgegaan van door 
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of 
onvolledigheid aan SCAB kenbaar was of behoorde te zijn. Extra kosten en extra 
werkzaamheden die worden veroorzaakt/moeten worden verricht doordat opdrachtgever 
onjuiste/onvolledige informatie heeft aangeleverd komen voor rekening van opdrachtgever. 
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Artikel 5 Uitvoering van de opdracht 
5.1  SCAB zal de krachtens de overeenkomst te verrichten werkzaamheden met de zorg van een 

goed opdrachtnemer en met inachtneming van toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving 
uitvoeren. Op SCAB rust ter zake de beoogde werkzaamheden een inspanningsverbintenis. 

5.2  Alle opdrachten van opdrachtgever worden met terzijdestelling van het bepaalde in artikelen 
7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en 
aanvaard door SCAB. SCAB bepaalt door welke persoon of personen uit haar organisatie de 
opdracht wordt uitgevoerd. Voorts bepaalt SCAB op welke wijze en met welke middelen de 
opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de 
redelijke wensen en aanwijzingen van opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van SCAB 
bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht. 

5.3  De door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken waarin of waarop de door opdrachtgever 
aan SCAB verstrekte informatie is vastgelegd – waaronder begrepen schriftelijke stukken en 
gegevensdragers – worden door SCAB voor rekening en risico van opdrachtgever aan 
opdrachtgever geretourneerd, behoudens art. 9.7 van deze voorwaarden.  

5.4 SCAB kan, uit hoofde van toepasselijke wet- of (beroeps)regelgeving gehouden zijn om meer 
werkzaamheden uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen dan waarop de 
overeenkomst zag. In overige gevallen waarin meerwerk naar het oordeel van SCAB vereist is, 
zal zij toestemming van opdrachtgever vragen. 

5.5  De uitvoering van de overeenkomst is niet (mede) gericht op het ontdekken van fraude, tenzij 
partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de werkzaamheden naar het oordeel 
van SCAB aanwijzingen voor fraude opleveren, zal SCAB zulks onverwijld aan opdrachtgever 
melden, waarbij SCAB gehouden is tot naleving van de toepasselijke wet- of regelgeving en de 
door beroepsorganisaties uitgevaardigde verordeningen en richtlijnen. 

5.6  SCAB is slechts bevoegd derden bij de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen, indien 
daaromtrent tussen partijen overeenstemming bestaat, tenzij uit de inhoud, aard of strekking 
van de overeenkomst voortvloeit dat SCAB daartoe ook zonder bedoelde overeenstemming 
bevoegd is dan wel naar het oordeel van SCAB de inschakeling van derden noodzakelijk is voor 
een tijdige en correcte uitvoering van de overeenkomst. 

5.7  Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de overeenkomst wenst te betrekken, is hij 
daartoe slechts bevoegd nadat daaromtrent tussen partijen overeenstemming is bereikt. 

5.8  Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts fatale termijnen 
indien partijen zulks uitdrukkelijk zijn overeengekomen. 

 
Artikel 6 Geheimhouding 
6.1  SCAB is verplicht tot geheimhouding van het bestaan en de inhoud van de overeenkomst, de 

door opdrachtgever verstrekte informatie alsmede de resultaten van de door SCAB krachtens 
de overeenkomst verrichte werkzaamheden. De geheimhoudingsplicht geldt niet, indien en 
voorzover bedoelde informatie en/of resultaten voor openbaarmaking bestemd zijn dan wel 
SCAB uit hoofde van toepasselijke wet- of (beroeps)regelgeving tot bekend- of openbaarmaking 
verplicht is, of ingeval verstrekking van de betreffende gegevens naar haar het oordeel van 
SCAB in haar belang kan zijn in een ten behoeve van haar of tegen haar aanhangige 
tuchtprocedure of gerechtelijke procedure, of ten behoeve van (anonieme) statistische 
doeleinden. De geheimhoudingsplicht geldt voorts niet tegenover de bij de uitvoering van de 
overeenkomst ingeschakelde derden als bedoeld in de artikelen 5.6 en 5.7. 

6.2   Tenzij toepasselijke wet- of (beroeps)regelgeving opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking 
of SCAB voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend, zal opdrachtgever informatie 
met betrekking tot de overeenkomst, alsmede de resultaten van de door SCAB krachtens de 
overeenkomst verrichte werkzaamheden, niet openbaar maken of aan derden verstrekken. Dit 
verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen. 

6.3  SCAB en opdrachtgever zijn gehouden hun uit de artikelen 6.1 en 6.2 voortvloeiende 
verplichtingen eveneens op te leggen aan hun werknemers en door hen ingeschakelde derden. 
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Artikel 7 Intellectuele eigendom 
7.1  De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door SCAB in het kader van de 

overeenkomst zijn of worden gebruikt - waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, 
programmatuur, technieken - of die het resultaat zijn van de door SCAB krachtens de 
overeenkomst verrichte werkzaamheden - waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, 
plannen - berusten uitsluitend bij SCAB, voorzover die rechten niet tevens aan derden 
toekomen. Opdrachtgever is gerechtigd schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor 
eigen intern gebruik, voor zover passend is binnen het doel van de overeenkomst. 

7.2  Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SCAB niet bevoegd tot 
openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in artikel 7.1 bedoelde producten, noch tot 
gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, 
dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het 
uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen. 

 
Artikel 8 Honorarium 
8.1  Het honorarium is exclusief onkosten van SCAB en declaraties van bij de uitvoering van de 

overeenkomst ingeschakelde derden. Opdrachtgever wordt het honorarium verschuldigd 
naarmate de werkzaamheden zijn verricht. De verschuldigdheid is niet afhankelijk van de 
resultaten van de krachtens de overeenkomst verrichte werkzaamheden.  

8.2 SCAB zal eventueel omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege ter zake de 
overeenkomst aan SCAB worden opgelegd aan opdrachtgever doorbelasten. 

8.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voorafgaand aan de voltooiing van de 
overeenkomst lonen en/of kosten een wijziging ondergaan, is SCAB bevoegd het honorarium 
dienovereenkomstig aan te passen. 

8.3  Het honorarium, de eventuele onkosten en declaraties van ingeschakelde derden, vermeerderd 
met omzetbelasting en eventuele andere heffingen, wordt, afhankelijk van de aard van de 
overeenkomst en ter beoordeling van SCAB, per 4-weken, kwartaal, per jaar of na algehele 
uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen anders 
zijn overeengekomen. 

 
Artikel 9 Betaling en zekerheid 
9.1  Betaling door opdrachtgever dient uiterlijk binnen vijftien dagen na factuurdatum, zonder aftrek, 

korting of verrekening te geschieden, door girale betaling op een door SCAB aan te wijzen 
bankrekening.  

9.2  Door opdrachtgever gedane betalingen strekken – zelfs indien opdrachtgever bij de betaling 
anders vermeldt – steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente, daarna op de kosten 
en ten slotte op de facturen die het langst open staan. 

9.3  Indien opdrachtgever in verzuim raakt ter zake een op hem jegens SCAB rustende 
betalingsverplichting dan is opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd 
gelijk aan de wettelijke handelsrente. 

9.4  Indien opdrachtgever in verzuim raakt ter zake een op hem jegens SCAB rustende 
betalingsverplichting dan is opdrachtgever, na één betalingsherinnering van SCAB, gehouden 
buitengerechtelijke kosten aan SCAB te vergoeden. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van 
het factuurbedrag met een minimum van € 500,00, onverminderd het bedrag van een 
proceskostenveroordeling bij invordering in rechte na betwisting. 

9.5 Opdrachtgever is jegens SCAB de door SCAB gemaakte kosten ter zake het verkrijgen van 
betaling verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover opdrachtgever aantoont dat deze 
onredelijk hoog zouden zijn. 

9.6  Opdrachtgever is jegens SCAB gehouden om voor alle bestaande en alle toekomstige 
vorderingen van SCAB op opdrachtgever, uit welken hoofde ook, op eerste verzoek van SCAB, 
(aanvullende) zekerheid te stellen, bijvoorbeeld in de vorm van een voorschotbetaling, zodat 
SCAB doorlopend voldoende zekerheid heeft en zal hebben. 

9.7 Alle vorderingen van SCAB op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien: 
-  opdrachtgever in verzuim raakt met betrekking tot één van zijn verplichtingen jegens SCAB; 
-  na het sluiten van de overeenkomst aan SCAB ter kennis gekomen omstandigheden goede 

grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichting zal voldoen; 
-  de aanvraag van surseance of faillissement van opdrachtgever of een beslag ten laste van 

opdrachtgever op een substantieel deel van de goederen van opdrachtgever. 



 

 
SCAB Accountants & Adviseurs BV 

 

In de genoemde gevallen is SCAB bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te 
schorten (waaronder begrepen de afgifte van bescheiden (van opdrachtgever)), en/of 
aanvullende zekerheid te vragen, of de overeenkomst te ontbinden, één en ander 
onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.. 

 
Artikel 10 Reclames 
10.1  Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door SCAB verrichte 

werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan SCAB kenbaar te maken binnen dertig 
dagen na ontvangst van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te reclameren dan wel 
binnen 30 dagen nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het 
laatste geval dient opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren 
redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken. 

10.2  Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichting wegens reclames 
als in artikel 10.1 bedoeld. 

10.3  Indien en voorzover opdrachtgever naar het oordeel van SCAB terecht reclameert, is SCAB 
bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende 
werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een 
gedeelte van het reeds betaalde honorarium te restitueren zonder verdere uitvoering aan de 
overeenkomst te geven. 

10.4 Indien opdrachtgever niet binnen de door artikel 10.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, 
vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen 
waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.  

10.5 Opdrachtnemer is in elk geval gehouden om zijn vorderingsrechten ter zake de schade 
waarvoor hij SCAB aansprakelijk houdt binnen één jaar nadat deze schade zich voor het eerst 
gemanifesteerd heeft in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan alle rechten en 
aanspraken van opdrachtnemer vervallen. 

 
Artikel 11 Aansprakelijkheid 
11.1  SCAB is onder een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekerd voor aan derden 

toegebrachte schade, tot tenminste de gebruikelijke voorgeschreven minimumbedragen van € 
3.000.000,00 per gebeurtenis en een maximumbedrag van € 6.000.000,00 per jaar. Alle 
aansprakelijkheid van SCAB  is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering gedane 
uitkering voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, vermeerderd 
met het toepasselijke eigen risico. 

 Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de 
aansprakelijkheid van SCAB beperkt tot maximaal drie maal het bedrag van het honorarium, 
dat voor de ter uitvoering van de overeenkomst verrichte werkzaamheden aan opdrachtgever in 
rekening is gebracht over de periode, gedurende welke de werkzaamheden zijn verricht 
waardoor schade is geleden, met dien verstande dat die periode beperkt blijft tot de laatste 
twaalf maanden indien bedoelde werkzaamheden gedurende langere tijd zijn verricht.   

11.2  SCAB is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat opdrachtgever niet heeft 
voldaan aan zijn uit artikel 4 voortvloeiende informatieverplichtingen of doordat de door 
opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 4.2 
instaat. 

11.3  SCAB is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de 
uitvoering van de overeenkomst betrokken derden 

11.4  SCAB is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens 
vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door 
of namens opdrachtgever, SCAB of derden.  

11.5  Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste 
roekeloosheid van SCAB. 

11.6  Opdrachtgever vrijwaart SCAB voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke 
verband houdt met de door SCAB uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover deze het 
gevolg is van feiten en omstandigheden op grond waarvan SCAB krachtens het bepaalde in de 
artikelen 11.2 en 11.3 niet jegens opdrachtgever aansprakelijk is. Het voorgaande is evenwel 
niet van toepassing, indien en voorzover de overeenkomst strekt tot het onderzoek van een 
jaarrekening als bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
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Artikel 12 Tussentijds beëindiging overeenkomst 
12.1  Ieder van partijen is te allen tijde bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang door 

opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Opzegging dient 
schriftelijk te geschieden. 

12.2  Indien de overeenkomst door SCAB wordt beëindigd, is zij gehouden aan opdrachtgever de 
redenen van beëindiging mede te delen en voorts in redelijkheid al datgene te doen wat door 
het kennelijk belang van opdrachtgever in verband met de beëindiging van de overeenkomst 
wordt gevorderd. 

12.3  Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst is opdrachtgever gehouden tot algehele 
voldoening van het tot aan de beëindiging van de werkzaamheden verschuldigde honorarium, 
onkosten en declaraties van bij de van ingeschakelde derden, vermeerderd met omzetbelasting 
en eventuele andere heffingen. 

 
Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen 
13.1  Alle rechtsverhoudingen tussen SCAB en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands 

recht. 
13.2  Slechts de rechter te Breda dan wel, indien het een belang betreft waarvoor de kantonrechter 

bevoegd is, de kantonrechter te Tilburg, is bevoegd om van eventuele geschillen tussen 
opdrachtgever en SCAB  kennis te nemen. 

13.3  SCAB blijft echter bevoegd om opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de 
woonplaats van opdrachtgever. 

13.4 Indien opdrachtgever een consument is of indien in zijn onderneming (incl. opdrachtgever zelf) 
drie of minder personen werkzaam zijn, dan heeft opdrachtgever het recht te kiezen voor de 
volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter, gedurende één maand nadat SCAB zich 
schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen. 


