ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 - Onze uitgangspunten
ProfinQ levert bedrijfskundige advisering aan MKB bedrijven, al dan niet in de vorm van parttime
interim-management. De Opdrachtgever geeft op deze gebieden Opdracht aan ProfinQ.
Wij geven de volgende betekenis aan de hieronder genoemde termen:
ProfinQ
Onder ProfinQ wordt verstaan het bedrijf en ieder van haar medewerkers die (mede) met de Opdracht
zijn belast.
Opdrachtgever
Onder Opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die (mede) Opdracht
geeft tot dienstverlening.
Opdracht
Onder Opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek
waarbij ProfinQ zich tegenover de Opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.
Alle Opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijke Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk
Wetboek aanvaard.

Artikel 2 - Toepassingsgebied
1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van Opdracht tot het verrichten van
werkzaamheden door de ProfinQ, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende
overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de ProfinQ, en hun rechtsopvolgers, alsmede van
alle door ProfinQ gedane aanbiedingen en/of offertes. De voorwaarden zijn van toepassing op
dienstverlening door ProfinQ en haar medewerkers.
2. Een verwijzing door Opdrachtgever naar eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij
Opdrachtgever de voorwaarden van ProfinQ uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In het
laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen voordat overeenstemming is bereikt over de
vraag welke algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 3 - Werkzaamheden
1. ProfinQ is bevoegd bij de uitvoering van de Opdracht voor rekening van de Opdrachtgever derden
in te schakelen.
2. Bij het inschakelen van deze derden dient ProfinQ zorgvuldig te zijn en bij de selectie van deze
derden dient ProfinQ van te voren te overleggen met de Opdrachtgever.

Artikel 4: Verlenging en beëindiging van de Opdracht
1. De overeenkomst eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen looptijd, tenzij
Partijen uiterlijk één maand vóór het einde van de contractperiode anders schriftelijk
overeenkomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij
daarvan door Partijen schriftelijk is afgeweken.
2. Ieder van de Partijen is bevoegd deze overeenkomst gedurende de contractperiode tussentijds op
te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk te
geschieden.
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Artikel 5: Vergoedingen
1. ProfinQ brengt een nader af te spreken uurtarief in rekening.
2. ProfinQ houdt bij de uitvoering van de Opdracht een tijdverantwoording bij die als basis dient voor
de berekening van haar honorarium.
3. ProfinQ is bevoegd periodiek en bij wijze van voorschot te declareren.
4. Betaling van het factuurbedrag dient zonder korting of verrekening te geschieden binnen de
termijn vermeld op de declaratie.
5. ProfinQ is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien en zolang een voorschotdeclaratie
of tussentijdse declaratie niet binnen de afgesproken termijn is voldaan

Artikel 6 - Kosten van invordering
1. De Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is aansprakelijk voor de (buiten-) gerechtelijke kosten die
ProfinQ maakt ter inning van haar vordering.
2. Deze kosten bedragen 15% van de betreffende declaratie, met een minimum evenwel van
€ 250,00. Daarnaast is rente over de vordering verschuldigd. Deze rente bedraagt één procent per
maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volle maand.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid ProfinQ
1. ProfinQ voert de aan haar toevertrouwde werkzaamheden naar beste kunnen uit. ProfinQ is
nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of voortvloeiend uit eventuele
onvolkomenheden zoals deze al bestonden op het moment van aanvang van de Opdracht.
2. ProfinQ geeft geen garantie omtrent de resultaten van de door haar uit te voeren Opdracht.
3 ProfinQ is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade - geleden door Opdrachtgever
of anderen - ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever,
samenhangend met handelingen van, dan wel niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de
verplichting uit hoofde van deze overeenkomst door ProfinQ.
4. De aansprakelijkheid van ProfinQ en haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden is,
voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag
van de door de verzekeraar gedane uitkering, vermeerderd met een eventueel eigen risico.
5. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de
verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ProfinQ - beperkt tot maximaal het over de
laatste drie (3) maanden in rekening gebrachte honorarium.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op: 9-08-2017
onder registratienummer 56145446.
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