
   

Algemene voorwaarden GP&I Advies B.V.     

                                          

1. Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting 
van andere algemene voorwaarden, van 
toepassing op gesloten overeenkomsten in 
verband met het uitvoeren van werkzaamheden /  
leveren van diensten door GP&I Advies B.V. aan 
haar opdrachtgever of diens rechtsopvolger.  
Onder opdrachtgever wordt verstaan elke 
natuurlijke of rechtspersoon die aan GP&I Advies 
B.V. opdracht heeft gegeven tot het verrichten van 
werkzaamheden of het leveren van diensten. 
Indien en voor zover één van de bepalingen van 
deze algemene voorwaarden nietig of 
vernietigbaar is, geldt voor die bepaling de op de 
voet van artikel 3:42 BW de meest daarmee 
overeenstemmende wel geldige regeling en blijven 
de overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden van kracht. 

2. Opdracht 

Een overeenkomst  van opdracht komt eerst tot 
stand na schriftelijke aanvaarding door de 
opdrachtgever van het door GP&I Advies B.V. 
uitgebrachte voorstel / de opdrachtbevestiging. 
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of 
wijzigingen binden slechts na schriftelijke 
vastlegging en ondertekening door partijen. 
GP&I Advies B.V. zal de door haar te verrichten 
werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen 
uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van 
een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken 
van het beoogde resultaat niet kan worden 
gegarandeerd. 
 
3. Duur 

De duur van een opdracht wordt geacht voor 
onbepaalde tijd te zijn, tenzij schriftelijk 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dan wel 
uit de aard van de opdracht voortvloeit dat deze 
voor bepaalde tijd of een bepaald project is 
verstrekt. Tevens is een opdracht niet beperkt tot 
strikt de werkzaamheden of diensten die bij het 
verlenen van de opdracht zijn genoemd, maar 
omvat ook al die werkzaamheden waarvan de 
uitvoering redelijkerwijs in het kader van de 
opdracht past. 

4. Uitvoering 

Om de uitvoering van de opdracht correct en 
zoveel mogelijk volgens het in het door GP&I 
Advies B.V. uitgebrachte voorstel / de 

opdrachtbevestiging vastgestelde tijdschema te 
laten verlopen dient de opdrachtgever tijdig alle 
documenten en gegevens te verstrekken die GPI&I 
Advies B.V. nodig heeft. Dit geldt evenzeer voor de 
terbeschikkingstelling van medewerkers van de 
opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van 
GP&I Advies B.V. betrokken kunnen worden. Het 
inschakelen van derden bij de uitvoering van de 
opdracht, zowel door opdrachtgever als door GP&I 
Advies B.V., geschiedt in onderling overleg. 
Opdrachtgever staat in voor de juistheid en 
volledigheid van alle aangeleverde informatie en 
gegevens, ook indien deze van derden afkomstig is.  
Opdrachtgever zal GP&I Advies B.V. van alle 
gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte 
stellen die voor een goede uitvoering van de 
opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens 
voor gebeurtenissen en omstandigheden die pas 
na de aanvang van de werkzaamheden bekend 
worden. 

5. Vertrouwelijkheid 

GP&I Advies B.V. is verplicht tot volledige 
geheimhouding van alle informatie en gegevens 
van opdrachtgever jegens derden, tenzij 
bekendmaking tegenover derden in het kader van 
de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en 
behoudens wettelijke verplichtingen tot 
openbaarmaking . GP&I Advies B.V. zal in het kader 
van de opdracht dan ook alle mogelijke 
voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van 
de belangen van de opdrachtgever. De 
opdrachtgever is zich er van bewust dat de door 
GP&I Advies B.V. gegarandeerde 
geheimhoudingsplicht niet kan worden 
gegarandeerd ten aanzien van aan of door de 
opdrachtgever per e-mail of mobiele telefoon 
verstrekte informatie. 

6. Honorarium en betaling 

Behoudens wanneer partijen bij het tot stand 
komen van een overeenkomst een vast 
honorarium afspreken zal het honorarium worden 
bepaald aan de hand van de bestede tijd en de 
door GP&I Advies B.V. gehanteerde uurtarieven.   
Declaraties dienen binnen 21 dagen na de 
factuurdatum te worden voldaan. In geval van niet 
tijdige betaling is de opdrachtgever met ingang van 
de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente 
verschuldigd. Tevens kan GP&I Advies B.V. 
aanspraak maken op vergoeding van (buiten) 



   

gerechtelijke kosten in voorkomende gevallen van 
incassomaatregelen. 
Indien de opdrachtgever met de betaling van 
hetgeen door hem verschuldigd is in verzuim is 
heeft GP&I Advies B.V., nadat de opdrachtgever 
hiervan op de hoogte is gesteld, het recht de 
werkzaamheden ten behoeve van de 
opdrachtgever op te schorten. GP&I Advies B.V. zal 
in geen geval aansprakelijk zijn voor de eventuele 
schade die de opdrachtgever en / of derden lijden 
ten gevolge van deze opschorting. 
Opdrachtgever zal op verzoek van GP&I Advies B.V. 
een voorschotbetaling doen en / of zekerheid voor 
de betaling stellen. 
   
7. Aansprakelijkheid 
 
Iedere aansprakelijkheid van GP&I Advies B.V. is 
beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende 
geval uit hoofde van de door haar gesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt 
uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het 
eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet 
ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien en voor 
zover om welke reden dan ook geen uitkering 
krachtens bedoelde verzekering mocht 
plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt 
tot ten hoogste het totaalbedrag van de door   
GP&I Advies B.V. aan de opdrachtgever verzonden 
en door de opdrachtgever betaalde facturen voor 
de werkzaamheden die GP&I Advies B.V. heeft 
verricht in het kader van de opdracht waarin de 
fout is gemaakt, in de periode van 12 maanden 
voorafgaande aan de fout. GP&I Advies B.V. is niet 
aansprakelijk voor mondelinge, niet op schrift 
gestelde adviezen. 
Niet alleen GP&I Advies B.V, maar ook alle 
personen die bij de uitvoering van enige opdracht 
van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen 
op deze algemene voorwaarden jegens de 
opdrachtgever van GP&I Advies B.V. een beroep 
doen. GP&I Advies B.V. is door de opdrachtgever 
gemachtigd om uitsluitingen van aansprakelijkheid 
van derden te accepteren ten behoeve van 
opdrachtgever. Hetzelfde zal gelden voor de 
directies en aandeelhouders, alsmede vroegere 
medewerkers, met inbegrip van hun eventuele 
erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden 
gehouden nadat zij het kantoor van GP&I Advies 
B.V. hebben verlaten. 
Een vorderingsrecht vervalt 12 maanden nadat de 
vordering redelijkerwijs bekend kan zijn en in ieder 
geval na 5 jaar. 
GP&I Advies B.V. zal bij het inschakelen van 
derden, zoals deurwaarders, procureurs, 
deskundigen, buitenlandse advocaten etc. zoveel 
mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever 

en in ieder geval bij de selectie van derden de 
nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 
GP&I Advies B.V. is niet aansprakelijk voor 
tekortkomingen van derden. GP&I Advies B.V. is 
door de opdrachtgever gemachtigd eventuele 
aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens 
de opdrachtgever te aanvaarden. 
 
8. Toepasselijk recht en geschillen 
 
Op al de overeenkomsten van GP&I Advies B.V. is 
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
Alle geschillen die verband houden met 
overeenkomsten met GP&I Advies B.V. worden 
beslecht door de bevoegde rechter in de 
vestigingsplaats van GP&I Advies B.V..  

  

9. Datum en deponering 

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op  
10 maart 2017 en daarna gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel te Woerden onder 
registratienummer 60089989. 

 


