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Artikel 1 
Definities 

 Opdrachtgever: contractpartij van PVA Financieel B.V.  
 Opdrachtnemer: PVA Financieel B.V. 
 Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Opdrachtnemer 

zich verbindt nader overeen te komen taken op het gebied 
van financieel management te verrichten ten behoeve van 
de Opdrachtgever. 

 
Artikel 2 
Inhoud van de Overeenkomst 
In de Overeenkomst zullen de navolgende componenten 
opgenomen zijn: 
▪  probleembeschrijving 
▪  opdrachtformulering 
▪  bevoegdheden opdrachtnemer 
▪  tijdschema 
 
Artikel 3 
Uitvoering van de Overeenkomst 
Opdrachtnemer verplicht zich binnen een overeen te komen 
termijn een Plan van Aanpak te vervaardigen en met Opdracht-
gever af te stemmen, waarin de oplossingsrichting en de 
benodigde middelen uiteengezet worden. Voorts verplicht 
Opdrachtnemer zich tot het vervaardigen van periodieke 
voortgangsrapportages. 
 
Opdrachtgever verplicht zich tot nakoming van in de Over-
eenkomst alsmede in het Plan van Aanpak aangegane ver-
plichtingen. Opdrachtgever verstrekt alle relevante informatie 
aan Opdrachtnemer en verleent alle medewerking aan Op-
drachtnemer voor zover noodzakelijk voor het bereiken van de 
in de Overeenkomst geformuleerde doelstellingen. 
 
Artikel 4 
Wijziging 
Wijzigingen in de Overeenkomst die gedurende de uitvoering 
daarvan noodzakelijk blijken te zijn, van welke aard ook, zullen 
door partijen schriftelijk worden vastgelegd. 
 
Artikel 5 
Vertrouwelijkheid 
Opdrachtnemer is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, 
gegevensbestanden van Opdrachtgever en overige bij de uit-
voering van de Overeenkomst ter kennis komende vertrou-
welijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. 
 
Artikel 6 
Intellectuele eigendom 
Opdrachtgever verkrijgt de eigendom van de adviezen en 
andere schriftelijke stukken die tot stand gekomen zijn bij de 
uitvoering van de Overeenkomst, alsmede het recht deze te 
vermenigvuldigen, openbaar te maken en te gebruiken voor het 
met de Overeenkomst beoogde doel. 
 
Artikel 7 
Declaratie en betalingstermijn 
Opdrachtnemer zal de verschuldigde vergoeding en overige 
noodzakelijke kosten tweewekelijks aan Opdrachtgever decla-
reren, onder overlegging van een deugdelijke specificatie. Op 
de declaraties wordt de omzetbelasting afzonderlijk vermeld. 
Tenzij anders overeengekomen bedraagt de betalingstermijn 14 
dagen. 
 
 
Artikel 8 
Voortijdige beëindiging van de Overeenkomst 
Partijen kunnen de Overeenkomst eenzijdig voortijdig beëin-
digen, zulks met inachtneming van een termijn van minimaal vijf 
werkdagen. Dit dient schriftelijk en met redenen omkleed te 
geschieden. Deze redenen dienen van zodanig gewichtige aard 

te zijn, dat voortzetting van de Overeenkomst in redelijkheid 
niet kan worden gevergd. 
 
In geval van voortijdige beëindiging van de Overeenkomst zien 
zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer af van recht op 
schadevergoeding. De tot het moment van voortijdige 
beëindiging van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden 
worden op reguliere wijze gedeclareerd en voldaan. 
 
Artikel 9 
Overmacht 
Bij overmacht, daaronder begrepen ziekte c.q. arbeidsonge-
schiktheid van de door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde  
manager, kan Opdrachtnemer een vervanger voordragen, zulks 
ter goedkeuring door Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft op 
dat moment ook de keuze om de overeenkomst te beëindigen 
overeenkomstig de bepalingen in artikel 8. 
Als de Opdrachtgever besluit de overeenkomst te beëindigen 
ontslaat dat Opdrachtnemer van de verplichting tot nakoming 
van de Overeenkomst, zonder dat Opdrachtgever uit dien 
hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. In 
geval van overmacht zal Opdrachtnemer daarvan onverwijld 
mededeling doen aan de Opdrachtgever.  
 
 
Artikel 10 
Aansprakelijkheid 
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de 
uitvoering van de Overeenkomst, tenzij deze het gevolg zijn van 
verwijtbare onzorgvuldigheid en/of ondeskundigheid van 
Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor 
gevolgen van door Opdrachtnemer niet te beheersen invloeden 
vanuit de organisatie van Opdrachtgever of van risico’s die 
inherent zijn aan de bedrijfsvoering van Opdrachtgever. 
 
Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor eventuele 
schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat 
door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening is ge-
bracht gedurende de laatste twee maanden van de Overeen-
komst. 
 
Artikel 11 
Toepasselijk recht en geschillen 
Op deze Algemene Voorwaarden en op de Overeenkomst is 
Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende of 
verband houdende met deze Algemene Voorwaarden of de 
Overeenkomst, dan wel van latere overeenkomsten die 
daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan 
de rechter welke bevoegd is in de woonplaats van 
Opdrachtnemer. 
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