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Algemene voorwaarden Fiscount Kantooropvolging B.V. 

  

 

Artikel 1. Definities  

 

“FKO”:  

Fiscount Kantooropvolging B.V. houdt zich, onder de naam “FKO”, bezig met de bundeling en overdracht van 

knowhow inzake bedrijfsopvolgingsvraagstukken in de accountancybranche, en dient te worden aangemerkt als 

opdrachtnemer in onderhavige Overeenkomst. 

 

Opdrachtgever:  

De partij die gebruik maakt van diensten en faciliteiten van FKO zoals in deze Algemene voorwaarden zijn 

beschreven.  

 

Partijen / Partij:  

FKO en Opdrachtgever tezamen dan wel een van hen. 

 

Aangesloten kantoren: 

Opdrachtgever die een overeenkomst met FKO is aangegaan onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden. 

 

Werkzaamheden: 

Alle Werkzaamheden waartoe schriftelijk of mondeling opdracht is gegeven. Het voorgaande geldt in de ruimste 

zin van het woord. 

 

Overeenkomst: 

De Overeenkomst(en) en/of opdrachten die door FKO met Opdrachtgever worden aangegaan. Hierop zijn te allen 

tijde de Algemene Voorwaarden van toepassing.  

 

 

Artikel 2. Aanbod FKO 

 

1. FKO verbindt zich tegenover (aangesloten) kantoren tot het aanbieden van onder meer diensten en 

faciliteiten bij: 

a. Begeleiding en bemiddeling bij verkoop van een kantoor 

b. Begeleiden van (prijs)onderhandelingen 

c. Vraagstukken omtrent waardebepalingen 

  

2.   FKO kan de in het eerste lid bedoelde dienstenverlening verder ontwikkelen, uitbreiden, aanvullen of 

anderszins wijzigen. 

 

3.   FKO kan de in het eerste lid beschreven dienstverlening en ook haar administratie en secretariaat aan derden 

overlaten. Niet alleen FKO, maar ook alle personen – zowel zij die op enigerlei wijze aan FKO zijn verbonden 

als ook derden – die bij de uitvoering van enige opdracht van een Opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen 

op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen. 

 

4. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die FKO overeenkomstig haar oordeel nodig heeft 

voor het correct uitvoeren van haar dienstverlening (opdracht), tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste 

wijze ter beschikking van FKO te stellen. Opdrachtgever is gehouden FKO onverwijld te informeren omtrent 

feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht door FKO van belang kunnen 

zijn. FKO is niet aansprakelijk voor gevolgen welke voortvloeien uit het feit dat FKO onjuist dan wel onvolledig 

is geïnformeerd.  
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5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens haar aan 

FKO ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, alsmede 

voor de rechtmatigheid van de verstrekking van de bescheiden aan FKO. 

 

6. FKO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet juist en/of 

onvolledig zijn van de gegevens die door opdrachtgever aan FKO zijn verstrekt 

  

  

Artikel 3. Facturatie, prijzen en betaling 

 

1.   FKO verstuurt facturen via e-mail. 

2.   FKO hanteert voor haar diensten een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. 

  

3.   Opdrachtgever kan aan FKO een machtiging verlenen voor automatische incasso van facturen voor alle of 

specifieke diensten. Indien geen machtiging wordt verleend, wordt het factuurbedrag verhoogd met € 9,50 

(exclusief omzetbelasting), behalve bij het factureren voor advieswerkzaamheden. 

  

4.   FKO kan de prijzen voor de in artikel 2 bedoelde diensten te allen tijde eenzijdig aanpassen indien zich naar 

het oordeel van FKO omstandigheden voordoen die een prijsaanpassing rechtvaardigen. 

  

5.   Opdrachtgever kan niet zijn betalingsverplichting aan FKO opschorten of uitstellen in het geval de cliënt(e) 

van Opdrachtgever waarvoor (advies)werkzaamheden zijn verricht te laat of in het geheel niet zijn 

verplichtingen richting Opdrachtgever nakomt. 

  

6. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan enige betalingsverplichting zoals hiervoor bedoeld, heeft FKO het 

recht al haar verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden ten aanzien van Opdrachtgever op te schorten. 

  

7. Na verstrijking van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere 

sommatie of ingebrekestelling is vereist, en is Opdrachtgever over het opeisbare bedrag de wettelijke 

handelsrente als bedoeld in artikel 6:119(a) van het Burgerlijk Wetboek vermeerderd met een percentage 

van anderhalf procent over het opeisbare bedrag verschuldigd, zonder eerdere aanzegging.  

 

8.  Ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en 

dan op de hoofdsom. 

 

9. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de 

verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar door FKO. 

 

10. Indien Opdrachtgever in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens FKO na te komen, komen alle 

redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, te weten in ieder geval, doch niet uitsluitend, 

kosten ter zake de door FKO zelf verrichte (incasso)werkzaamheden, waaronder het versturen van 

aanmaningen, het (telefonisch) sommeren tot betaling en het eventueel treffen van een betalingsregeling, 

voor rekening van Opdrachtgever, welke kosten minimaal vijftien procent van de vordering, met een 

minimum van € 1.000,00 bedragen.   

 

Artikel 4. Leveringstermijn 

1.  Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of 

materialen ter beschikking te stellen, dan gaat, indien een termijn is overeengekomen, de termijn waarbinnen 

de Werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel door FKO is 

ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld. 
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2. Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de 

informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, gelden de termijnen 

waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond slechts bij benadering en niet als fatale termijnen, 

tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. 

3. De Overeenkomst kan -tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is- door Opdrachtgever niet wegens 

termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij FKO de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert 

binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen termijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. 

Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Artikel 5. WWFT 

FKO hanteert voor de toepassing van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme 

(WWFT) de Richtsnoeren zoals die zijn opgesteld door NOB, RB en NBA.  

 

 

Artikel 6.  Intellectuele eigendom 

1. Aan FKO komen alle rechten toe van intellectuele en industriële eigendom, waaronder auteurs-, 

merken- en octrooirechten, op publicaties, uitgaven en andere werken die worden vervaardigd, 

gebruikt dan wel zijn gebruikt in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden. De met 

Opdrachtgever gesloten Overeenkomst houdt op geen enkele wijze de overdracht van intellectuele 

eigendomsrechten in, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald. 

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen 

computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, 

spreadsheetmodellen en andere geestesproducten van FKO, een en ander in de ruimste zin des woords, 

al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

3. Het is Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FKO, niet toegestaan die 

producten aan derden ter hand te stellen, anders dan voor het inwinnen van een deskundig oordeel 

omtrent de Werkzaamheden van FKO, doch eerst na voorafgaande mededeling aan FKO. 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid FKO 

1. FKO is tegenover Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is 

van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van deze overeenkomst 

door FKO. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van 

FKO voor het betreffende geval wordt erkend en uitgekeerd. 

2. FKO is niet aansprakelijk voor: 

- bij Opdrachtgever of derden (waaronder cliënten van het Aangesloten kantoor) ontstane schade die het 

gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan 

FKO of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van het aangesloten kantoor; 

- bij Opdrachtgever of derden (waaronder cliënten van het Aangesloten kantoor) ontstane schade die het 

gevolg is van een handelen of nalaten van door FKO ingeschakelde hulppersonen (werknemers van FKO 

daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met FKO verbonden organisatie. 

3.   Opdrachtgever blijft volledig verantwoordelijk ten opzichte van zijn cliënten en relaties, ook indien gebruik 

wordt gemaakt van de diensten van FKO. Opdrachtgever vrijwaart FKO in dit verband tegen alle aanspraken 

van derden (waaronder cliënten van het Aangesloten kantoor), voortvloeiende uit het gebruik van de 

diensten van FKO. 
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Artikel 8. Geheimhouding  

1.  Tenzij wettelijke- of beroepsregels aan FKO een informatieplicht opleggen, zal FKO absolute geheimhouding 

betrachten met betrekking tot de zaken en informatie die haar organisatie en medewerkers ter kennis komen 

inzake cliënten en relaties van Aangesloten kantoren. Aan alle medewerkers van FKO en door FKO 

ingeschakelde derden wordt nu en in de toekomst absolute geheimhouding opgelegd. 

 

2.  Opdrachtgever zal absolute geheimhouding betrachten met betrekking tot de zaken en informatie die haar 

organisatie en medewerkers ter kennis komen inzake FKO. Aan alle medewerkers van Opdrachtgever en de 

door haar ingeschakelde derden wordt nu en in de toekomst absolute geheimhouding opgelegd.   

  

 

Artikel 9. Onafhankelijkheid 

Indien zich een situatie voordoet waarbij de onafhankelijkheid van FKO als organisatie dan wel die van één van 

de adviseurs van FKO ten opzichte van een Opdrachtgever c.q. de cliënten van dat kantoor in het geding is, zal 

FKO hiervan direct nadat dit is gebleken schriftelijk of per e-mail melding doen aan dat kantoor. 

  

 

Artikel 10. Deskundigheid 

FKO heeft voorzover dit mogelijk is maatregelen getroffen om in te kunnen staan voor een deskundige 

beroepsuitoefening door haar adviseurs. 

  

 

Artikel 11. Eenzijdig wijzigen 

FKO kan deze Algemene Voorwaarden op ieder moment en om wat voor reden dan ook eenzijdig wijzigen. 

Aangesloten kantoren ontvangen hiervan tijdig bericht. 

 

 

Artikel 12. Opzegging 

1. Opdrachtgever en FKO zijn bevoegd, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, de 

Overeenkomst middels schriftelijke opzegging te beëindigen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich 

daartegen verzet. 

2. In het geval Opdrachtgever of FKO niet in staat is zijn schulden te voldoen, zijn faillissement of surseance 

van betaling aanvraagt of zijn bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst 

zonder inachtneming van een opzegtermijn per aangetekend schrijven te ontbinden dan wel met 

onmiddellijke ingang te beëindigen. 

3. FKO behoudt in alle gevallen recht op betaling van het honorarium voor de door haar tot het moment 

van beëindiging of ontbinding verrichte Werkzaamheden. Indien tot (tussentijdse) opzegging is 

overgegaan door Opdrachtgever, heeft FKO eveneens recht op vergoeding van het aan haar zijde 

ontstane en aannemelijk te maken (bezettings)verlies, alsmede van additionele kosten die zij 

redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst -zoals 

ondermeer kosten met betrekking tot onderaanneming- tenzij er feiten en omstandigheden aan de 

opzegging ten grondslag liggen die aan de FKO zijn toe te rekenen. 

4. Opdrachtgever is eveneens het met FKO overeengekomen honorarium verschuldigd, indien het in de 

Overeenkomst beoogde resultaat tot stand komt na beëindiging van de Overeenkomst en de 

beëindiging van de Overeenkomst het gevolg is geweest van activiteiten en gedragingen van 

Opdrachtgever die FKO bij het uitvoeren van haar Werkzaamheden hebben belemmerd, c.q. de aan FKO 

toekomende exclusiviteit hebben aangetast, danwel wanneer de totstandkoming van het beoogde 

resultaat verband houdt met de door of namens FKO gedurende de Overeenkomst verrichte 

Werkzaamheden. Dit verband wordt behoudens tegenbewijs verondersteld aanwezig te zijn, indien het 

resultaat tot stand komst binnen 12 maanden na beëindiging van de Overeenkomst. 

5. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken 

en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere Partij onverwijld aan die andere Partij ter 

hand te stellen. 
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Artikel 13. Privacy Statement 

Op deze Algemene voorwaarden is ook van toepassing het Privacy Statement te vinden op www.fiscount.nl.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Artikel 14 Toepasselijk recht en forumkeuze 

1. Alle bijlagen bij deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Algemene 

voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen in enige bijlage en deze Algemene voorwaarden, 

prevaleren de bepalingen in deze Algemene voorwaarden.  

2. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zijn, blijven 

de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht. De strekking van de Algemene 

Voorwaarden blijft in een dergelijk geval zoveel mogelijk gehandhaafd.  

3. Op deze Algemene Voorwaarden zijn geen algemene voorwaarden van Opdrachtgever of anderszins van 

toepassing. Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle eerdere afspraken, offertes, voorstellen en 

activiteiten tussen Partijen en betreft de volledige afspraken tussen Partijen.   

4.  Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en FKO waarop deze Algemene Voorwaarden van 

toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 

5. Alle geschillen die verband houden met deze Algemene Voorwaarden en/of bijlagen tussen 

Opdrachtgever en FKO worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar FKO 

gevestigd is. 

 

 

 

 


