
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Artikel 1. Definities  

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende 

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders 

blijkt: 

a. Kohen Administraties: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Kohen 

Administraties gevestigd aan het Spui 326 te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel onder KvK-nummer 52509893; 

b. opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die met Kohen Administraties een 

overeenkomst aangaat; 

c. bedrijf: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn 

bedrijf; 

d. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf; 

e. overeenkomst: de overeenkomst tussen Kohen Administraties en de opdrachtgever. 

 

Artikel 2. Algemeen 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door Kohen Administraties ten 

behoeve van de opdrachtgever en op alle andere rechtsverhoudingen tussen Kohen Administraties en de 

opdrachtgever.  

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van 

de opdrachtgever.  

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk 

of via de e-mail zijn overeengekomen.  

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk 

van de hand gewezen.  

2.5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, 

dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of 

vernietigde bepalingen zullen door Kohen Administraties vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk 

het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. 

2.6. Indien Kohen Administraties niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent 

dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Kohen Administraties in enigerlei mate het 

recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene 

voorwaarden te verlangen. 

2.7. Kohen Administraties heeft het recht gedurende de overeenkomst deze algemene voorwaarden te wijzigen. 

De opdrachtgever wordt schriftelijk of via de e-mail van de nieuwe versie van de algemene voorwaarden op 

de hoogte gesteld en van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden. Betreft de 

wijziging een ingrijpende wijziging ten nadele van de opdrachtgever, dan heeft de opdrachtgever het recht 

de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden. 
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Artikel 3. Aanbod 

3.1. Ieder aanbod van Kohen Administraties is vrijblijvend. 

3.2. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in e-mailberichten of overeenkomsten 

van Kohen Administraties binden Kohen Administraties niet. 

3.3. Vermelde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst 

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk ondertekend heeft of via e-

mail akkoord is gegaan met het aanbod van Kohen Administraties. 

 

Artikel 5. Looptijd van de overeenkomst, verlenging en opzegging 

5.1. De overeenkomst met de opdrachtgever zijnde een bedrijf wordt aangegaan voor 1 jaar. Na het verstrijken 

van de looptijd wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd.  

5.2. De overeenkomst voor 1 jaar kan te allen tijde schriftelijk of via de e-mail tussentijds worden opgezegd met 

inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 

 

Artikel 6. Kosten bij annulering, opzegging en afzeggen van afspraak 

6.1. Indien de opdrachtgever zijnde een consument de overeenkomst annuleert voordat de overeengekomen 

werkzaamheden zijn voltooid dan wel indien de opdrachtgever zijnde een bedrijf de overeenkomst opzegt 

zonder inachtneming van de opzegtermijn genoemd in artikel 5.2, dan worden alle reeds uitgevoerde 

werkzaamheden op basis van het uurtarief van Kohen Administraties aan de opdrachtgever in rekening 

gebracht. 

6.2. Indien de opdrachtgever een afspraak met Kohen Administraties korter dan 24 uur van tevoren afzegt, dan 

heeft Kohen Administraties het recht de gereserveerde arbeidstijd maal het uurtarief van Kohen 

Administraties aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

  

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever 

7.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kohen Administraties aangeeft dat deze 

noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn 

voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig en in de door Kohen Administraties gewenste vorm aan Kohen 

Administraties worden verstrekt.  

7.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem 

verstrekte gegevens. 

7.3. De opdrachtgever vrijwaart Kohen Administraties voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige 

door de opdrachtgever verstrekte gegevens of van het niet tijdig ter beschikking stellen van de gegevens. 

7.4. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Kohen Administraties onverwijld wordt geïnformeerd over 

feiten en/of omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de werkzaamheden van belang 

kunnen zijn en onthoudt zich van gedragingen die het Kohen Administraties onmogelijk maken de 

werkzaamheden naar behoren uit te voeren. 
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7.5. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens 

Kohen Administraties heeft voldaan of onrechtmatig jegens Kohen Administraties handelt, 

dan heeft Kohen Administraties het recht de kosten en/of schades die daaruit 

voortvloeien aan de opdrachtgever in rekening te brengen en heeft Kohen Administraties 

het recht zijn werkzaamheden op te schorten. De opdrachtgever wordt via de e-mail van 

een dergelijke opschorting in kennis gesteld. 

 

Artikel 8. Wijziging factuuradres of verhuizing 

8.1. Indien de opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van de opdrachtgever wijzigt, dan dient de 

opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon- of vestigingsadres en/of nieuw 

factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Kohen Administraties mede te delen. 

 

Artikel 9. Uitvoering van de overeenkomst 

9.1. Kohen Administraties is gehouden de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen te 

behartigen, een en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende 

opdrachten, mogelijk en wenselijk is.  

9.2. Kohen Administraties heeft tegenover de opdrachtgever een inspanningsverplichting en geen 

resultaatverplichting. Het resultaat van de werkzaamheden is mede afhankelijk van de gegevens die de 

opdrachtgever aan Kohen Administraties heeft verstrekt. 

9.3. Kohen Administraties zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met zijn 

professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer 

betaamt. 

9.4. Indien de natuurlijke persoon die namens Kohen Administraties de overeenkomst uitvoert wegens ziekte of 

andere omstandigheden geen werkzaamheden voor de opdrachtgever kan uitvoeren, dan wordt de 

opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis gesteld. 

 

Artikel 10. Uitvoeringstermijn 

10.1. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als een fatale 

termijn als dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen de opdrachtgever en Kohen Administraties 

overeengekomen is. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Kohen Administraties 

derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Kohen Administraties dient daarbij een redelijke termijn te worden 

geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

10.2. In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten 

gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Kohen Administraties ligt en niet aan zijn doen 

en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, 

wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis 

werd overschreden.  
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10.3. Indien de werkzaamheden worden vertraagd doordat de opdrachtgever niet de juiste 

gegevens aan Kohen Administraties heeft verstrekt, dan stelt Kohen Administraties de 

opdrachtgever daarvan op de hoogte en kan Kohen Administraties niet aansprakelijk 

worden gesteld voor de eventuele schade die de opdrachtgever daardoor lijdt. 

 

Artikel 11. Honorarium 

11.1. De opdrachtgever is aan Kohen Administraties een honorarium verschuldigd dat wordt 

berekend op basis van het aantal door Kohen Administraties bestede uren, dan wel een 

deel daarvan, vermenigvuldigd met het uurtarief. In aanvulling op het honorarium is de 

opdrachtgever aan Kohen Administraties mogelijk verschuldigd reiskosten en 

koerierskosten. 

11.2. Kohen Administraties heeft het recht zijn tarieven van tijd tot tijd aan te passen.  

11.3. Voor de opdrachtgever zijnde een consument zijn vermelde tarieven inclusief btw. 

11.4. Voor de opdrachtgever zijnde een bedrijf zijn vermelde tarieven exclusief btw. 

11.5. Kohen Administraties kan op verzoek van de opdrachtgever van tevoren opgave doen van de geschatte 

kosten voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Aan deze geschatte kosten kunnen 

geen rechten worden ontleend. 

 

Artikel 12. Facturatie en betaling 

12.1. Facturatie geschiedt na voltooiing van de werkzaamheden. 

12.2. Facturen zullen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum volledig worden voldaan, 

zonder enige inhouding, korting of verrekening.  

12.3. Indien de opdrachtgever na aanmaning in gebreke blijft met betaling van een openstaande factuur, dan zal 

Kohen Administraties bevoegd zijn de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat volledige betaling 

heeft plaatsgevonden. Kohen Administraties kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade 

die de opdrachtgever door een dergelijke opschorting lijdt.  

12.4. In geval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke 

(handels)rente verschuldigd en heeft Kohen Administraties aanspraak op volledige vergoeding van alle 

gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. Bij de opdrachtgever zijnde een consument 

worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten. 

12.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de 

vorderingen van Kohen Administraties op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.  

12.6. Kohen Administraties heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de 

eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van rente en tenslotte in mindering van de 

hoofdsom.  

12.7. Kohen Administraties is bevoegd de afgifte van zaken die hij voor de opdrachtgever in verband met de 

uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat alle openstaande facturen door de 

opdrachtgever voldaan zijn. 
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Artikel 13. Klachten 

13.1. Een klacht over de werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk of via de e-

mail binnen 14 dagen na de uitvoering van de werkzaamheden waarop de klacht 

betrekking heeft resp. na de factuurdatum, aan Kohen Administraties kenbaar te worden 

gemaakt. 

13.2. Heeft de opdrachtgever een klacht, dan geeft dat de opdrachtgever niet het recht de 

betaling van de factuur op te schorten. 

13.3. De opdrachtgever dient Kohen Administraties de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. 

13.4. Indien de opdrachtgever aantoont dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn, dan zal Kohen 

Administraties alsnog de werkzaamheden correct uitvoeren. De opdrachtgever dient Kohen Administraties 

de mogelijkheid te geven de werkzaamheden alsnog correct uit te voeren. De aansprakelijkheid van Kohen 

Administraties is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 14 is opgenomen. 

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring 

14.1. Kohen Administraties kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of 

indirect gevolg is van: 

a. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden 

toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15; 

b. Enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die 

door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld. 

14.2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de 

door hem aangeleverde gegevens en stukken. Kohen Administraties is nimmer aansprakelijk voor eventuele 

schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken 

onjuist en/of niet volledig zijn. De opdrachtgever vrijwaart Kohen Administraties tegen alle aanspraken ter 

zake. 

14.3. Adviezen worden door Kohen Administraties naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch hij 

aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de 

door hem gegeven adviezen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan 

niet naar aanleiding van een advies van Kohen Administraties, maakt. 

14.4. Kohen Administraties kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat 

voortvloeiende uit de door Kohen Administraties verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de 

verwachtingen van de opdrachtgever. 

14.5. Kohen Administraties is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending 

van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten. 

14.6. Kohen Administraties kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van derden, 

zoals de Belastingdienst of een partij met wie de opdrachtgever op advies van Kohen Administraties een 

overeenkomst is aangegaan. 
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14.7. Kohen Administraties kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade. 

Onder gevolgschade dient o.a. te worden verstaan: bedrijfsschade, gemiste besparingen, 

omzet- en/of winstderving, vertragingsschade, reputatieschade, arbeidskosten en 

opgelegde boetes. 

14.8. Aansprakelijkheid aan de zijde van Kohen Administraties wegens een toerekenbare 

tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat pas op het moment dat de 

opdrachtgever Kohen Administraties een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin 

duidelijk de tekortkoming van Kohen Administraties wordt omschreven en Kohen 

Administraties een redelijke termijn wordt gegeven alsnog na te komen en Kohen 

Administraties aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een 

ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is.   

14.9. Indien Kohen Administraties aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 

Kohen Administraties beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Kohen Administraties gedane 

uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de 

verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Kohen Administraties beperkt, voor zover dat niet 

in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat de opdrachtgever heeft betaald 

voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

14.10. De opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. 

14.11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Kohen 

Administraties vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of 

redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 

 

Artikel 15. Overmacht 

15.1. Onder overmacht wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: weersinvloeden; natuurrampen; 

verkeersbelemmeringen; oorlog; terrorisme; brand; diefstal; internet- en stroomstoring; storing in het e-

mailverkeer; computervredebreuk of hackerattack; overheidsmaatregelen; ziekte van de natuurlijke persoon 

die namens Kohen Administraties de overeenkomst uitvoert. 

15.2. Kohen Administraties heeft het recht gedurende de periode dat de overmachtssituatie duurt de uitvoering 

van de overeenkomst op te schorten. 

15.3. Indien Kohen Administraties bij het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft 

voldaan, dan is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte te factureren en is de opdrachtgever 

gehouden deze factuur te voldoen. 

 

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten 

16.1. Het uitvoeren van de opdracht door Kohen Administraties houdt niet tevens in de overdracht van 

intellectuele eigendomsrechten die bij Kohen Administraties rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die 

ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de opdracht behoren toe aan Kohen Administraties.  
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Artikel 17. Geheimhouding en verwerking van persoonsgegevens 

17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in 

het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit 

voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, 

zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.  

17.2. Indien Kohen Administraties - op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke 

uitspraak - gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter 

aangewezen derden te verstrekken en Kohen Administraties zich ter zake niet kan 

beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht 

van verschoning, dan is Kohen Administraties niet gehouden tot schadevergoeding of 

schadeloosstelling. 

17.3. Indien Kohen Administraties in opdracht van de opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, dan zullen 

partijen de afspraken i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens vastleggen in een 

verwerkersovereenkomst. 

 

Artikel 18. Ontbinding van de overeenkomst 

18.1. Kohen Administraties kan de overeenkomst direct middels een schriftelijke of elektronische verklaring en 

zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden indien: 

a. De opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of deze algemene 

voorwaarden niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft 

gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien 

nakoming blijvend onmogelijk is; 

b. Een aanvraag voor faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever wordt ingediend; 

c. Op de opdrachtgever zijnde een consument de Wet schuldsanering natuurlijke personen van 

toepassing wordt verklaard; 

d. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst 

onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan 

wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde 

instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

18.2. Alle werkzaamheden die Kohen Administraties tot aan het moment van de ontbinding van de overeenkomst 

heeft uitgevoerd worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 

 

Artikel 19. Retourneren van gegevens 

19.1. Bij beëindiging van de overeenkomst retourneert Kohen Administraties de bescheiden van de opdrachtgever 

die hij onder zich heeft, tenzij Kohen Administraties een beroep doet op zijn retentierecht zoals omschreven 

in artikel 12.7. 

19.2. Indien het retourneren van de bescheiden van de opdrachtgever kosten met zich meebrengt, dan heeft 

Kohen Administraties het recht deze kosten door te berekenen aan de opdrachtgever. 
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Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

20.1. De rechtsverhouding tussen Kohen Administraties en de opdrachtgever wordt beheerst 

door Nederlands recht. 

20.2. Alle geschillen tussen de opdrachtgever en Kohen Administraties die naar aanleiding van 

of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder 

ander worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Kohen 

Administraties gevestigd is. De opdrachtgever zijnde een consument heeft de 

mogelijkheid binnen 1 maand nadat Kohen Administraties schriftelijk een beroep heeft 

gedaan op dit artikel om voor de beslechting voor de volgens de wet bevoegde rechter 

te kiezen. 

 

 

 

 

Ondertekening 

- Ik verklaar hierbij de Algemene Voorwaarden van Kohen Administraties te hebben gelezen; 

- Ik verklaar hierbij de Algemene Voorwaarden van toepassing; 

- Ik verklaar hierbij dat al mijn vragen, opmerkingen of eventuele onduidelijkheden ter tafel besproken, uitgelegd 

en beantwoordt zijn door Dhr. A.B. Kohen, h.o.d.n. van Kohen Administraties. 
 

 

 

Naam cliënt:   ___________________________________________________________(1) 

Rechtsgeldige vertegenwoordiger: ____________________________________ (2) (indien van toepassing) 

 

 

Handtekening:   (1)                   (2) 
  

 

	

	

	

	

	

	 	


