Algemene voorwaarden
Hardeman & Nguyen Pensioenadvies BV
Artikel 1 – Opdracht
1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: HNPA. Opdrachtgever is de opdrachtgever van HNPA.
2. Opdrachtnemer is gehouden de overeengekomen werkzaamheden als een goed
opdrachtnemer uit te voeren.
Artikel 2 – Inschakeling derden
1. Opdrachtnemer is niet gehouden de opdracht persoonlijk uit te voeren, maar kan daarvoor
derden inschakelen. De kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtnemer, tenzij anders
wordt overeengekomen.
2. Indien voor de uitvoering van de opdracht echter noodzakelijk of gewenst is dat speciale
werkzaamheden worden verricht die buiten de expertise van opdrachtnemer vallen, kan
opdrachtnemer daarvoor, voor zoveel mogelijk in overleg met opdrachtgever, voor rekening
van opdrachtgever gespecialiseerde derden inschakelen.
Artikel 3 – Tussentijdse beëindiging
1. Opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde beëindigen, mits tegen betaling van de tot
het moment van opzegging door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en gemaakte
kosten.
2. Opdrachtnemer kan de overeenkomst te allen tijde tussentijds beëindigen zonder daardoor
schadeplichtig te worden. Opdrachtnemer heeft in dat geval aanspraak op het
overeengekomen honorarium naar rato van de verrichte werkzaamheden.
Artikel 4 – Honorarium en kosten
1. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer het voor zijn werkzaamheden overeengekomen
honorarium verschuldigd. Tenzij anders overeengekomen kan opdrachtnemer de door hem ten
behoeve van de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten separaat aan opdrachtgever
factureren.
Artikel 5 – Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor tekortkomingen zal beperkt zijn tot het voor de
betreffende opdracht met opdrachtgever overeengekomen honorarium met een maximum van
€ 100.000,-.
2. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door fouten van door hem
ingeschakelde derden.
3. Het overschrijden van een enkele leveringstermijn brengt opdrachtnemer niet in verzuim.
Opdrachtnemer is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht
gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de opdracht of overeenkomst hebben
voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
5. Elke vordering tot schadevergoeding tegen opdrachtnemer verjaart een jaar na de dag waarop
de schade is ontstaan of de opdracht is voltooid, al naar gelang welke gebeurtenis zich het
eerste voordoet.
Artikel 6 – Geschillen
1. Op de met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. De rechtbank Rotterdam is bevoegd om van geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
kennis te nemen.
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