
ALGEMENE VOORWAARDEN KOEKENBERG VAN VUUREN B.V. WFT VERGUNNING 12007880 
 
ALGEMEEN 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere 
overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen opdracht-
gever aan de ene kant en opdrachtnemer en haar werkne-
mers, de individuele bestuurders en/of vennoten aan de an-
dere kant.  
 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  
 
Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. Hieronder 
valt elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met op-
drachtnemer in contractuele relatie staat of komt te staan. 
 
Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd 
zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, 
gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden. 
 
Opdrachtnemer: KOEKENBERG VAN VUUREN B.V., inge-
schreven met handelsregisternummer 28102472. Iedere 
overeenkomst wordt geacht uitsluitend tot stand te zijn ge-
komen met KOEKENBERG VAN VUUREN B.V. en in geen 
geval (mede) met de individuele bestuurders en/of venno-
ten en/of alle voor haar werkzame personen.  
 
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van op-
drachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de 
hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengeko-
men.  
 
UITVOERING 
De uitvoering van de door opdrachtnemer (te) verrichte(n) 
werkzaamheden vindt plaats overeenkomstig artikel 3 van 
de dienstenwijzer van opdrachtnemer.  
 
De dienstenwijzer is door opdrachtgever in te zien via de 
website van opdrachtnemer www.kvv.nl.  
 
Opdrachtnemer is bij de uitvoering van haar werkzaamhe-
den afhankelijk van de door opdrachtgever verstrekte infor-
matie en/of mededelingen. Opdrachtgever is gehouden op-
drachtnemer tijdig alle informatie te verstrekken die voor de 
uitvoering van haar werkzaamheden van belang (kunnen) 
zijn, één en ander overeenkomstig artikel 5 van de diensten-
wijzer van opdrachtnemer.  
 
Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden noodza-
kelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de 
afspraken ter beschikking van opdrachtnemer staan of in-
dien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplich-
tingen voldoet, staat het opdrachtnemer vrij om haar werk-
zaamheden te beëindigen.  
 
ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE 
De communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 
vindt onder andere met behulp van elektronische middelen 
zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer plaats. In-
dien het door opdrachtgever opgegeven e-mailadres wijzigt, 
dan dient opdrachtgever dit tijdig aan opdrachtnemer mede 
te delen. In het kader van deze communicatie zullen partijen 
zorgdragen voor virusprotectie. Opdrachtnemer is niet je-
gens opdrachtgever aansprakelijk voor schade die het ge-
volg is van de verzending van virussen en/of andere onre-
gelmatigheden in de elektronische communicatie.  
 
HONORARIUM EN BETALING  
De honorering van en betaling aan opdrachtnemer vindt 
plaats overeenkomstig artikel 2.7 van de dienstenwijzer.  
 
INSCHAKELING DERDEN 
Het is opdrachtnemer toegestaan om bij de uitvoering van 
haar werkzaamheden gebruik te maken van derden en ook 
de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden 
van deze derden namens opdrachtgever te aanvaarden. 
Opdrachtnemer zal hierover zoveel mogelijk van tevoren 
overleg plegen met opdrachtgever.  

AANSPRAKELIJKHEID 
Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade 
die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare 
tekortkoming of enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het 
door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Koe-
kenberg Van Vuuren B.V. uit te keren bedrag vermeerderd 
met haar eigen risico onder die verzekering.  
 
Als de verzekeraar van opdrachtnemer in enig geval niet tot 
uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid voor de schade 
die voortvloeit uit of verband houdt met de tussen opdracht-
gever en opdrachtnemer overeengekomen werkzaamhe-
den beperkt tot € 50.000,00 (vijftigduizend euro).  
 
Elke aanspraak tot schadevergoeding (niet alleen op grond 
van deze overeenkomst maar op welke grondslag dan ook) 
jegens de werknemers of de individuele bestuurders en/of 
vennoten van opdrachtnemer is hierbij uitgesloten. Op dit 
beding kan te allen tijde beroep worden gedaan.  
 
Alle aanspraken van opdrachtgever tegen opdrachtnemer 
dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW en in 
afwijking van eventuele langere wettelijke verval- en verja-
ringstermijnen, uiterlijk één jaar na de datum waarop op-
drachtgever bekend werd of op de hoogte had kunnen zijn 
van de gronden van haar vorderingen, te worden ingesteld.  
 
Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor aanspra-
ken van derden.  
 
PRIVACY STATEMENT 
Conform de eisen van de privacyregelgeving is opdrachtne-
mer verantwoordelijk om de persoonsgegevens van op-
drachtgever zo goed mogelijk te beschermen. Opdrachtne-
mer heeft aan de hand van een “Privacy Statement” in beeld 
gebracht welke gegevens opdrachtnemer verwerkt, wat de 
doelen van de verwerking zijn, met wie opdrachtnemer de 
gegevens deelt en welke rechten opdrachtgever ten aan-
zien van zijn gegevens heeft.  
 
Het “Privacy Statement” is door opdrachtgever in te zien via 
de website van opdrachtnemer: www.kvv.nl  
 
KLACHTENPROCEDURE  
Indien opdrachtgever een klacht heeft die verband houdt 
met de werkzaamheden die door opdrachtnemer zijn ver-
richt, dient opdrachtgever opdrachtnemer hier onverwijld 
van in kennis te stellen. Alle klachten worden conform artikel 
2.11 van de Dienstenwijzer in behandeling genomen.  
 
FORUMKEUZE EN GESCHILLEN 
Alle geschillen worden uitsluitend beslecht naar Nederlands 
recht en dienen te worden aangebracht bij de bevoegde 
rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, ook in-
dien opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. 
 
WIJZIGING EN AANVULLINGEN ALGEMENE VOOR-
WAARDEN 
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nie-
tig zal blijken te zijn, zal alleen de betreffende bepaling niet 
van toepassing zijn. Alle overige bepalingen blijven onver-
kort van toepassing.  
 

http://www.kvv.nl/

