Algemene voorwaarden van KAVERE Corporate Finance B.V.
Statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 67427677.
Artikel 1: Algemeen
1.1
Opdrachtnemer is KAVERE Corporate Finance B.V.,
tevens handelend onder de naam “KAVERE Capital
Advisory” (hierna te noemen: “KAVERE”), een
onderneming die zich bezighoudt met consultancy.
1.2
Opdrachtgever is de natuurlijke persoon of
rechtspersoon die aan KAVERE de opdracht heeft
gegeven tot het verlenen van diensten op het gebied
van consultancy.
1.3
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
alle opdrachten die door KAVERE binnen het kader
van de uitvoering van haar werkzaamheden worden
aangegaan met een opdrachtgever. Alle opdrachten
worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en
artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en
uitgevoerd door KAVERE.
1.4
De werkzaamheden betreffen alle werkzaamheden
zoals vermeld in de overeenkomst van opdracht (de
Overeenkomst) of direct verband houdende met de
opdracht, welke door KAVERE worden verricht, dan
wel behoren te worden verricht, een en ander in de
ruimste zin van het woord.
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1
Tenzij
uitdrukkelijk
schriftelijk
anders
is
overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden
van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen KAVERE en opdrachtgever.
2.2
Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle
overeenkomsten tussen KAVERE en opdrachtgever
voor de uitvoering waarvan door KAVERE derden
dienen te
worden betrokken
en
op alle
vervolgopdrachten.
2.3
Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze
voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk
aangegaan en door beide partijen ondertekend,
danwel expliciet en eenduidig door partijen
overeengekomen in de e-mail wisseling.
Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
3.1
De door KAVERE gemaakte offertes zijn vrijblijvend
met dien verstande dat KAVERE aan haar schriftelijke
offerte is gebonden indien opdrachtgever de
aanvaarding zonder voorbehoud schriftelijk bevestigt
binnen 30 dagen nadat de offerte is opgesteld.
3.2
De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief
BTW en andere heffingen van overheidswege,
alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst
te maken kosten, waaronder reis-, verblijf-, verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.3
Indien de aanvaarding door opdrachtgever afwijkt van
het in de offerte opgenomen aanbod is KAVERE
daaraan niet gebonden en komt geen overeenkomst
tot stand, tenzij KAVERE die afwijkingen schriftelijk
(of per e-mail) accepteert.

Artikel 4: Aanvang van de overeenkomst
4.1
De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat
de door opdrachtgever ondertekende overeenkomst
van opdracht door KAVERE retour is ontvangen en
ondertekend, danwel indien de offerte, aanbieding of
opdrachtbevestiging zonder enig voorbehoud akkoord
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4.2

is bevonden door opdrachtgever en zulks per e-mail
door opdrachtgever is bevestigd of indien KAVERE op
verzoek van opdrachtgever is aangevangen met de
werkzaamheden.
Indien KAVERE op verzoek van opdrachtgever is
aangevangen met de werkzaamheden zonder
voorafgaande offerte of aanbieding zal KAVERE de
opdracht binnen bekwame tijd schriftelijk (of per email) bevestigen en wordt de bevestiging geacht een
juiste weergave van de opdracht te zijn als deze niet
binnen twee werkdagen door opdrachtgever wordt
weersproken. Indien de opdrachtgever het niet eens is
met de weergave van de opdracht, heeft KAVERE het
recht de opdracht per direct op te schorten of te
beëindigen en de bestede tijd in rekening te brengen
tegen het bij KAVERE gebruikelijke tarief.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst
5.1
KAVERE bepaalt de wijze waarop de verleende
opdracht wordt uitgevoerd. KAVERE zal de
Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren. De dienstverlening van KAVERE houdt
geen juridisch, regulatoir, pensioen, administratief,
technisch, of fiscaal advies in, tenzij het tegendeel
uitdrukkelijk schriftelijk met de opdrachtgever is
afgesproken. Indien is overeengekomen dat KAVERE
een waardering maakt van ene onderneming is dat
louter indicatief en naar beste weten en daar kunnen
gene rechten aan ontleend worden.
5.2
Teneinde haar verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst na te komen, zal KAVERE een of meer
van
haar
consultants
aanwijzen
die
de
werkzaamheden als opgenomen in de Overeenkomst
uitvoeren.
5.3
Indien en voor zover een goede uitvoering van de
Overeenkomst dit vereist, heeft KAVERE het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden.
5.4
KAVERE is bevoegd om de nakoming van al haar
verplichtingen op te schorten tot op het moment dat
alle opeisbare vorderingen van KAVERE op de
opdrachtgever volledig zijn voldaan, zonder dat dit zal
leiden tot enige aansprakelijkheid van KAVERE voor
de gevolgen daarvan.
5.5
Een afgegeven planning bevat geen fatale termijnen.
Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn
afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale
termijn indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is
overeengekomen en benoemd als fatale termijn. Bij
overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever
KAVERE derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
5.6
Op grond van de wet is KAVERE verplicht de identiteit
van de opdrachtgever, de contactpersoon en de UBO
(Ultimate Beneficial Owner) van de opdrachtgever vast
te stellen voordat KAVERE met de werkzaamheden
aanvangt. De kosten van deze check worden aan
opdrachtgever doorberekend.
5.7
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens
waarvan KAVERE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn
of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van de Overeenkomst, tijdig en volledig aan KAVERE
worden verstrekt. Opdrachtgever zal KAVERE direct
informeren omtrent nieuwe feiten of omstandigheden
die voor de uitvoering van de opdracht relevant zijn.

5.8

5.9

Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door
of namens opdrachtgever verstrekte gegevens.
Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de
benodigde gegevens niet tijdig door opdrachtgever
worden verstrekt (waaronder mede wordt verstaan de
gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de
identiteitscheck), dan wel redelijke medewerking door
de opdrachtgever niet wordt verleend, heeft KAVERE
het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende
extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.
Opdrachtgever zal alle redelijke medewerking
verlenen aan de uitvoering van de Overeenkomst en
zal de overeengekomen termijnen en procedures in
acht nemen.
Indien het volgens KAVERE efficiënt is dat de
consultants van KAVERE de werkzaamheden
verrichten ten kantore van de opdrachtgever, stelt
opdrachtgever aan de consultants de benodigde
kantoorruimte en faciliteiten ter beschikking en
informeert hen over de bij opdrachtgever geldende
werk- en huisregels.

Artikel 6: Wijziging van de Overeenkomst
6.1
Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst
wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing van de uitvoering daardoor worden
beïnvloed. KAVERE zal opdrachtgever zo spoedig
mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.2
Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst
financiële en/of kwalitatieve consequenties zal
hebben, zal KAVERE opdrachtgever hierover binnen
bekwame tijd inlichten. KAVERE zal geen meerkosten
in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling
het gevolg is van omstandigheden die aan KAVERE
kunnen worden toegerekend.
Artikel 7: Duur en beëindiging
7.1
Tenzij anders is overeengekomen wordt de
Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. Beide
partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst lopende de
uitvoering per direct op te zeggen. De opzegging werkt
vanaf het moment dat deze de andere partij
aantoonbaar heeft bereikt.
Artikel 8: Vergoeding
8.1
De werkzaamheden van KAVERE, staan beschreven
in de Overeenkomst of een separaat projectvoorstel.
De vergoeding voor de werkzaamheden van KAVERE
is niet afhankelijk van het resultaat van de
werkzaamheden, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk
door partijen is overeengekomen.
8.2
Indien geen andersluidende afspraak is gemaakt zal
de vergoeding voor de werkzaamheden van KAVERE,
worden berekend op basis van de bij KAVERE
gebruikelijke tarieven per gewerkte tijdseenheid, voor
de door KAVERE aan de opdracht bestede tijd.
Partijen kunnen in plaats van of in aanvulling op deze
wijze van vergoeding, een “fixed fee” overeenkomen
voor de werkzaamheden en/of een succes fee.
Een afgesproken fixed fee zal bij aanvang van
werkzaamheden worden gefactureerd. Afzonderlijke
delen van de werkzaamheden kunnen altijd
afzonderlijk worden gefactureerd.
Een succes fee zal pas worden gefactureerd als het
afgesproken resultaat is behaald of had kunnen
worden behaald.
8.3
Indien sprake is van facturering op basis van gewerkte
tijd zullen de consultants gedurende de opdracht een
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8.4

8.5

8.6

tijd- en activiteitenverantwoording bijhouden, welke als
basis dient voor berekening van de vergoeding voor
de uitgevoerde opdracht.
In opdracht van opdrachtgever gemaakte kosten voor
materialen, software en apparatuur die door de
consultants of medewerkers van opdrachtgever
worden gebruikt bij de uitvoering van de
werkzaamheden, alsmede de door de consultants
gemaakte overige kosten, waaronder reis- en
verblijfkosten, worden afzonderlijk en volledig aan
opdrachtgever in rekening gebracht.
In het geval een fixed fee is overeengekomen zal bij
tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door de
opdrachtgever, de fixed fee volledig verschuldigd zijn.
Bij tussentijdse opzegging door KAVERE, zal de
opdrachtgever een bedrag verschuldigd zijn op basis
van het tarief per tijdseenheid, tenzij de
overeengekomen fixed fee lager is, in welk geval de
fixed fee verschuldigd is.
Alle tarieven en prijzen zijn exclusief de verschuldigde
omzetbelastingen en andere, van overheidswege
opgelegde, belastingen en heffingen. Opdrachtgever
is gehouden deze belastingen en heffingen aan
KAVERE te voldoen.

Artikel 9: Betaling
9.1
KAVERE factureert eenmaal per maand tenzij anders
is overeengekomen. Op verzoek van opdrachtgever
wordt de factuur door KAVERE gespecificeerd.
9.2
Facturen dienen binnen veertien dagen na
factuurdatum aan KAVERE te worden voldaan, zonder
korting of compensatie. Bij overschrijding van deze
betalingstermijn is opdrachtgever terstond in verzuim,
zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en zal
opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente
gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente
verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een
maand geldt als een volle maand. Alle kosten ontstaan
ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke
incassering van de vordering zijn voor rekening van de
opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de
rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen,
tenzij KAVERE als verliezende partij in de kosten
wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten
worden berekend overeenkomstig het daarvoor meest
recente door de rechtbank gehanteerde (forfaitaire)
regime, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn, in welk
geval de werkelijk gemaakte kosten in rekening
worden gebracht.
9.3
Bezwaren van opdrachtgever tegen de hoogte van de
facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
9.4
Indien zulks is overeengekomen zal Opdrachtgever
aan KAVERE binnen vijf werkdagen na het
ondertekenen van de Overeenkomst een voorschot
betalen dan wel zekerheid daarvoor stellen, ter hoogte
van het daarvoor in de Overeenkomst opgenomen
bedrag.
9.5
KAVERE is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever
zekerheidsstelling te verlangen voor al hetgeen de
opdrachtgever te eniger tijd uit hoofde van de
Overeenkomst verschuldigd zal zijn.
Artikel 10: Reclames
10.1
Reclames met
betrekking tot
de verrichte
werkzaamheden (of het factuurbedrag) dienen
schriftelijk binnen veertien dagen het verrichten van de
werkzaamheden (of ontvangst van de factuur), dan
wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het
gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het
gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan

10.2
10.3

KAVERE te worden kenbaar gemaakt. In alle gevallen
vervalt het recht van reclame 6 (zes) maanden na
beëindiging van de opdracht.
Reclames als bedoeld in het eerste lid, schorten de
betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft
KAVERE de keuze tussen het kosteloos verbeteren of
het opnieuw verrichten van de afgekeurde
werkzaamheden, of het geheel of gedeeltelijk niet
(meer) uitvoeren van de afgekeurde werkzaamheden
tegen een restitutie naar evenredigheid van de door
opdrachtgever reeds betaalde vergoeding.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1
KAVERE heeft op grond van de Overeenkomst en
deze voorwaarden een inspanningsverplichting tot het
deugdelijk verrichten van de overeengekomen
werkzaamheden. KAVERE geeft geen garantie met
betrekking tot de resultaten van de werkzaamheden
uit hoofde van de Overeenkomst.
11.2
Voor alle directe schade van opdrachtgever, op
enigerlei wijze verband houdend met, dan wel
veroorzaakt door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk
uitvoeren van de opdracht, is de aansprakelijkheid van
KAVERE beperkt tot maximaal het declaratiebedrag
dat uit hoofde van de Overeenkomst aan
opdrachtgever in rekening is gebracht voor de
opdracht, doch met een maximum van € 25.000,-.
11.3
KAVERE is nimmer gehouden tot vergoeding van
winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten,
boetes, indirecte schade of indirect verlies of schade
van derden en welke gevolgschade dan ook.
11.4
KAVERE is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever
ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking
van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie
door of namens opdrachtgever aan KAVERE of die
anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten
van of namens opdrachtgever.
11.5
KAVERE is niet aansprakelijk voor schade die
veroorzaakt is door het gebruik van elektronische
communicatiemiddelen.
11.6
Opdrachtgever vrijwaart KAVERE tegen alle
aanspraken van derden, daaronder mede begrepen
aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
personeel van opdrachtgever alsmede gelieerde
rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij
de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn, die
voortvloeien uit of verband houden met de
werkzaamheden van KAVERE ten behoeve van
opdrachtgever, of het gebruik door de opdrachtgever
van het resultaat van de werkzaamheden van
KAVERE.
11.7
Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk
binnen zes maanden nadat opdrachtgever de schade
heeft ontdekt, of daarmee redelijkerwijs bekend kon
zijn, bij KAVERE te zijn ingediend, bij gebreke
waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.
11.8
De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van
de aansprakelijkheid is tevens bedongen voor
bestuurders en werknemers van KAVERE en door
KAVERE ingeschakelde hulppersonen en geldt als
een onherroepelijk derdenbeding in de zin van artikel
6:253 BW.
Artikel 12: Geheimhouding
12.1
Partijen zullen alle informatie die zij met betrekking tot
elkaar ontvangen in verband met de uitvoering van het
bepaalde
in
de
Overeenkomst
vertrouwelijk
behandelen en niet aan derden openbaren, tenzij de
betreffende informatie van algemene bekendheid is,
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de informatie reeds bekend of aanwezig was bij de
ander voorafgaand aan de Overeenkomst, of de
openbaarmaking van informatie wettelijk of op grond
van beursreglementen of andere regelgeving vereist
is. Opdrachtgever stemt er mee in dat KAVERE na
afloop van een (deel)opdracht publiekelijk bekend
maakt dat KAVERE betrokken was bij de betreffende
transactie, inclusief vermelding van de naam
opdrachtgever, de aard van de transactie en de rol
van KAVERE daarbij.
Artikel 13: Intellectuele eigendom
13.1
KAVERE behoudt zich alle rechten voor met
betrekking tot producten van de geest welke zij
gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de
uitvoering van de Overeenkomst met opdrachtgever,
voor zover op die producten in juridische zin rechten
kunnen bestaan of worden gevestigd.
13.2
Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die
producten, waaronder begrepen
computerprogramma’s, systeemontwerpen,
werkwijzen, adviezen, (model)contracten,
(model)vragenlijsten en andere geestesproducten al
dan niet met inschakeling van derden, te
verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
13.3
KAVERE behoudt het recht de door de uitvoering van
de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere
doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt
gebracht.
Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud
14.1
Alle door KAVERE geleverde producten blijven
eigendom van KAVERE totdat de opdrachtgever alle
verplichtingen uit de met KAVERE gesloten
Overeenkomst is nagekomen.
Artikel 15: Overmacht
15.1
Indien KAVERE haar verplichtingen uit de
Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan
nakomen door overmacht, is KAVERE gerechtigd
zonder enige verplichting tot schadevergoeding en
onverminderd haar overige rechten, de Overeenkomst
per direct te beëindigen, dan wel haar verplichtingen
op te schorten.
15.2
Indien sprake is van overmacht, wordt dit door
KAVERE schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever.
15.3
Opdrachtgever is te allen tijde, derhalve ook in geval
van overmacht, gehouden de uit hoofde van de
Overeenkomst door KAVERE geleverde diensten aan
KAVERE te vergoeden.
Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen
16.1
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en
KAVERE waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn verklaard, is Nederlands recht van
toepassing.
16.2
Alle
geschillen
die
verband
houden
met
overeenkomsten tussen opdrachtgever en KAVERE
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden
beslecht door de rechter te Amsterdam.

