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Artikel 1. Definities 
 
JongAccount  Opdrachtnemer, de heer H. de Jong, tevens h.o.d.n. H. de Jong Administraties 

en JongAccount.nl, wonende en zaakdoende te (1703 PT) Heerhugowaard aan 
de Pelmolen 23. 

Opdrachtgever De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan JongAccount opdracht heeft 
gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. 

Werkzaamheden Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door JongAccount uit 
anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het 
woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de 
overeenkomst van opdracht. 

Bescheiden Alle door opdrachtgever aan JongAccount ter beschikking gestelde goederen, 
waaronder bescheiden, documenten, stukken of gegevensdragers, alsmede alle 
in het kader van de uitvoering van de opdracht door JongAccount vervaardigde 
goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.  

 
Artikel 2. Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten c.q. overeenkomsten tussen 
Jongaccount en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voortvloeiende 
en of samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door JongAccount gedane aanbiedingen en 
offertes. 
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door JongAccount uitdrukkelijk 
van de hand gewezen. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor 
zover JongAccount deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd. 
3. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst tussen partijen, 
nietig zou zijn of vernietigd wordt, dan blijven deze algemene voorwaarden respectievelijk blijft de 
overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding worden vervangen 
door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert. 
  
Artikel 3. Gegevens opdrachtgever 
1. JongAccount is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien opdrachtgever alle door 
JongAccount verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door JongAccount gewenst, 
heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet 
tijdig, of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van opdrachtgever. 
2. JongAccount heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat 
opdrachtgever volledig aan de in artikel 3 lid 1, als ook artikel 7 lid 2  genoemde verplichting heeft voldaan. 
3. Opdrachtgever is gehouden om JongAccount onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden 
die in verband met uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Indien opdrachtgever daartoe niet, niet 
tijdig of niet volledig overgaat dan komen de gevolgen daarvan voor rekening en risico van opdrachtgever. 
4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan 
JongAccount verstrekte gegevens en bescheiden. 
 
Artikel 4. Uitvoering van de opdracht 
1. JongAccount bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door 
opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen voor zoveel als mogelijk in acht. 
2. JongAccount heeft het recht om bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving daarvan aan 
opdrachtgever, te laten verrichten door derden. JongAccount is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van 
welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de 
opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door hem ingeschakelde 
derden te aanvaarden.  
3. De opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij 
of krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent telkens en volledige medewerking aan de 
verplichtingen die hieruit voor JongAccount voortvloeien. 
4. Opdrachtgever is ermee bekend dat JongAccount op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme (Wwft) 1) verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van opdrachtgever 
te doen en 2) verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege 
ingestelde autoriteiten. 
5. JongAccount sluit iedere aansprakelijkheid voor schade van opdrachgever uit die ontstaat ten gevolg van 
het voldoen door JongAccount aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving. 
6. Indien door JongAccount of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht 
werkzaamheden worden verricht op locatie van de opdrachtgever, of een door opdrachtgever aangewezen 
locatie, dan draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door JongAccount en / of zijn medewerkers in 
redelijkheid gewenste faciliteiten. 
7. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks 
uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. 
 
Artikel 5. Geheimhouding en exclusiviteit 
1. JongAccount is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht 
zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door 
opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze 
geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- en of andere (beroeps)regels JongAccount een 
informatieplicht opleggen. 
2. JongAccount is gerechtigd om de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet 
te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. 
3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van JongAccount is het 
opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen 
van JongAccount openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor 
zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel 
omtrent de desbetreffende werkzaamheden van JongAccount, op opdrachtgever een wettelijke of 
beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een procedure. 
 
Artikel 6. Intellectueel Eigendom 
1. Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die JongAccount ontwikkelt of gebruikt bij de 
uitvoering van de opdracht – daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model) contracten, systemen, 
systeemontwerpen, computerprogramma’s en andere producten van de geest - komen toe aan JongAccount, 
voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. 
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten al dan niet met inschakeling van derden te 
verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 
3. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter 
inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van JongAccount, onverminderd het 
bepaalde in artikel 5.3. 
 
Artikel 7. Honorarium 
1. Opdrachtgever is aan JongAccount een honorarium – alsmede vergoeding van gemaakte kosten- 
verschuldigd overeenkomstig de bij JongAccount gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en 
werkwijzen. 
2. JongAccount is altijd gerechtigd om voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de opdracht aanbetaling 
of zekerheid te verlangen. Gaat opdrachtgever niet direct over tot aanbetaling of het verstrekken van 
zekerheid dan is JongAccount gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de gevraagde 
aanbetaling of zekerheid is voldaan. 
3. Het honorarium van JongAccount is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en is 
verschuldigd naar mate door JongAccount werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht. 
4. JongAccount behoudt zich het recht voor om overeengekomen uurtarieven jaarlijks per 1 januari aan te 
passen. 
5. Het honorarium van JongAccount, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van 
ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, periodiek, of na 
volbrenging van de werkzaamheden, aan opdrachtgever in rekening gebracht. 
6. Begrotingen van het honorarium ter zake van werkzaamheden van JongAccount dienen schriftelijk en 
uitdrukkelijk te zijn verstrekt en zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen. 
 
 
 

 
 
Artikel 8. Betaling 
1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient in Euro’s te geschieden binnen dertig dagen na 
de factuurdatum door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door JongAccount aan te geven 
bankrekening, zonder enig recht op korting of verrekening. 
2. Indien opdrachtgever niet binnen de in artikel 8 lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader 
overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever, zonder dat 
daartoe een nadere aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim en een rente verschuldigd van 2% 
per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. Indien opdrachtgever in verzuim 
is dan worden alle vorderingen van JongAccount ter zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten 
direct opeisbaar. 
 
Artikel 9. Reclame 
1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en / of het factuurbedrag dient schriftelijk 
binnen veertien dagen na de verzenddatum van de factuur, de stukken of de informatie waarover 
opdrachtgever reclameert, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek, mits 
opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te 
worden kenbaar gemaakt. 
2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 
3. Indien de reclame niet binnen de in artikel 9 lid 1 genoemde termijn wordt ingesteld, vervallen alle rechten 
van opdrachtgever in verband met die reclame. 
 
Artikel 10. Aansprakelijkheid 
1. De aansprakelijkheid van JongAccount en het bij hem in dienst zijnde personeel wordt slechts aanvaard 
voor zover de gevolgen daarvan gedekt zijn door zijn aansprakelijkheidsverzekering. JongAccount heeft een 
aansprakelijkheidsverzekering met een verzekerd bedrag van € 1.135.000. Iedere aanspraak is beperkt tot 
het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd 
met het eigen risico. 
2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht 
plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door JongAccount voor de 
betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 25.000,--. 
3. JongAccount is slechts aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook, indien en voor zover er 
sprake is van opzet of grove schuld door JongAccount en / of haar leidinggevenden. 
4. JongAccount sluit voorts haar aansprakelijkheid uit voor alle vormen van indirecte-, bedrijfs- en 
gevolgschade. 
5. JongAccount verstrekt slechts vrijblijvende adviezen. JongAccount is nimmer aansprakelijk voor de inhoud 
en / of de gevolgen van door haar verstrekte adviezen, behoudens opzet of grove schuld door JongAccount 
of een van haar leidinggevenden. 
6. JongAccount is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van 
de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan JongAccount, of 
anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever. 
7. Opdrachtgever vrijwaart JongAccount tegen alle aanspraken van derden, hun personeel of hun 
toeleveranciers welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden 
samenhangen. 
8. JongAccount is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of 
tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens 
opdrachtgever, JongAccount of derden. 
9. Medewerkers van JongAccount zijn niet bevoegd op welke wijze dan ook namens JongAccount de 
aansprakelijkheid van JongAccount voor de in dit artikel bedoelde schade te erkennen. 
10. Op voornoemde beperkingen kunnen ook personeelsleden en toeleveranciers van JongAccount een 
beroep doen.  
 
Artikel 11. Opzegging 
JongAccount en opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door 
opzegging beëindigen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, dan wordt het 
honorarium van JongAccount berekend met inachtneming van de overeengekomen tarieven. Het honorarium 
is dan verschuldigd door opdrachtgever naar mate door JongAccount werkzaamheden ten behoeve van 
opdrachtgever zijn verricht. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld. 
 
Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op alle overeenkomsten tussen JongAccount en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van 
toepassing. 
2. Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden beslecht door de 
bevoegde rechter te Utrecht. 
 
Artikel 13. Informatievoorziening 
1. JongAccount verlangt dat ten behoeve van werkzaamheden alle boeken en bescheiden, van 
Opdrachtgever, waaronder notulen, kunnen worden ingezien, evenals alle door JongAccount gevraagde 
inlichtingen terstond zullen ontvangen voor zover kennisneming daarvan naar oordeel van JongAccount voor 
een juiste vervulling van de taak nodig is. 
2. Ook de activa van de Opdrachtgever zullen desgevraagd terstond worden getoond. 
3. Gezien deze werkzaamheden moge het duidelijk zijn dat vragen voor aanvullende informatie en controles 
zich ook zullen uitstrekken tot niet louter financiële aspecten. 
4. JongAccount verlangt dat ten behoeve van werkzaamheden dezelfde informatie ontvangen wordt van alle 
partners dan wel huisgenoten dan wel gezinsleden. 
5. Voor JongAccount belangrijke partners zullen net als Opdrachtgever deze voorwaarden mede 
ondertekenen ter aanduiding dat partners weten dat voorwaarden van JongAccount ook op hun van 
toepassing zijn. 
 
Artikel 14. Mondelinge, schriftelijke, dataverkeer, elektronische, informatievoorziening, privacy 
1. Deze algemene voorwaarden JongAccount zijn ook van toepassing op mondeling gegeven opdrachten en 
op opdrachten verstrekt via het elektronisch verkeer als e-mail, als op diensten van derden waarvan gebruik 
gemaakt wordt, als op schriftelijke verzoeken van JongAccount om informatie. 
2. De actualiteit verlangt regelmatig updates wat betref de omgang met elkaar via elektronische berichtgeving 
als de website, de elektronische mail, de verwerking van privacywet, de verwerking van veilige gegevens ook 
ten aanzien van “Derden Algemeen” en “Derden Specifiek”. Hoe de verwerking van de overeenkomst tussen 
u en JongAccount.nl is geregeld is te vinden op de website http://www.jongaccount.nl onderaan onderdeel 
“Wie zijn wij?” U bent hierdoor gebonden. Wij verzamelen informatie van derden die specifiek aan ons wordt 
gegeven voor een specifiek doel. Hoe we daar mee omgaan is te vinden in de “Verwerking 
overeenkomst_Jongaccount.NL” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


