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ARTIKEL 1 DE ACTIVITEITEN 
Straefin Consultancy B.V., hierna: Straefin, houdt zich bezig met het adviseren en bijstaan van ondernemingen 
en instellingen op het gebied van bedrijfsstrategie, financieringen, herstructurering en overnames. 
 
ARTIKEL 2 DE OPDRACHT 
2.1 Alle opdrachten komen, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk 

Wetboek (BW), uitsluitend tot stand met Straefin en worden uitsluitend door Straefin uitgevoerd. Dit 
geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de 
opdracht door een bepaalde persoon of bepaalde personen zal worden uitgevoerd. 

2.2  Opdrachten aan Straefin leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen. 
2.3  Met Straefin in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als 

richttermijnen, niet als fatale termijnen. 
2.4 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Straefin 

verstrekte informatie. 
 
ARTIKEL 3 AANSPRAKELIJKHEID 
3.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Straefin alsmede van haar bestuurders, 

haar werknemers en de door Straefin bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, betreft met 
uitsluiting van gevolgschade enkel schade die het directe en onmiddellijke gevolg is van het schade 
veroorzakende feit en is beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot de desbetreffende opdracht als 
honorarium door Straefin in rekening is gebracht met een maximum van EUR 50.000. Voor zover er sprake 
is van een voortdurende opdracht of een opdracht die door Straefin wordt uitgevoerd in een periode die 
een jaar overschrijdt wordt die aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het honorarium dat Straefin 
in de 12 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling heeft gefactureerd met een maximum van 
EUR 50.000. In alle gevallen gaat het om het honorarium exclusief btw. 

3.2 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. 
Derden kunnen aan de inhoud van de ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of 
verstrekte adviezen geen rechten ontlenen. 

 
ARTIKEL 4 VERVAL VAN RECHT OP SCHADEVERGOEDING 
Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding 12 maanden na de 
gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Straefin aansprakelijk 
is, doch in ieder geval 2 jaren na de datum daarvan. 
 
ARTIKEL 5 VRIJWARING 
De opdrachtgever vrijwaart Straefin tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door 
of vanwege door Straefin ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of verstrekte 
adviezen. 
 
ARTIKEL 6 INSCHAKELING DERDEN 
Straefin zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met de opdrachtgever en bij 
de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Straefin is niet aansprakelijk voor 
tekortkomingen van deze derden. Indien een ingeschakelde derde zijn/haar aansprakelijkheid wenst te 
beperken, is Straefin bevoegd, mede namens de opdrachtgever, om deze beperking van de aansprakelijkheid te 
aanvaarden, althans om deze aan opdrachtgever tegen te werpen. De aan het inschakelen van derden 
verbonden kosten worden door de derden rechtstreeks aan de opdrachtgever in rekening gebracht tenzij 
daartoe een andere afspraak wordt gemaakt. 
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ARTIKEL 7 DECLARATIES 
7.1 Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit of behoudens nadere 

afspraak declareert Straefin haar werkzaamheden op basis van bestede tijd en het voor de opdracht 
geldende uurtarief (het honorarium), vermeerderd met de zogenaamde verschotten. De door Straefin te 
hanteren uurtarieven worden jaarlijks (met ingang van 1 januari) door Straefin vastgesteld en voorts 
voorafgaand aan iedere afzonderlijke opdracht. 

7.2 De verschotten bestaan uit de gemaakte kosten die in het kader van de opdracht aan Straefin ten 
behoeve van de opdrachtgever in rekening zijn gebracht en door Straefin zijn of zullen worden betaald 
(zoals leges, reiskosten, kosten van uittreksels e.d.). Honorarium en verschotten worden gedeclareerd 
vermeerderd met btw. 

7.3 Straefin kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden 
zullen worden aangevangen en/of ter financiering van verschotten. Straefin is gerechtigd ook na aanvang 
van de opdracht voor reeds verrichte en/of nog te verrichten werkzaamheden, voor reeds betaalde en/of 
nog te betalen verschotten een voorschot te vragen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht 
of met een verschot verrekend, tenzij anders overeengekomen wordt. 

7.4 Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit of behoudens nadere 
afspraak wordt er door Straefin maandelijks gedeclareerd. Betaling van declaraties van Straefin dient 
zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Nadien is een 
rente verschuldigd van 1% per maand. 

7.5 Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die in verband staan met de invordering van declaraties, met 
een minimum van 15% over het te incasseren bedrag, komen voor rekening van de opdrachtgever. 

7.6 Straefin heeft een recht van retentie (onder zich houden) op al hetgeen zij voor de opdrachtgever onder 
zich heeft, zolang de opdrachtgever de declaratie niet dan wel niet volledig heeft voldaan. 

7.7 Straefin heeft het recht haar werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten en/of te beëindigen 
indien deze ondanks aanmaning in gebreke blijft met het volledig betalen van de declaratie. 

 
ARTIKEL 8 BEWAARPLICHT 
Originele door de opdrachtgever bij de opdracht verstrekte stukken, waaronder begrepen digitaal 
aangeleverde informatie, zullen door Straefin na het beëindigen van de opdracht op verzoek worden 
teruggeven. Straefin heeft ter zake niet teruggevraagde stukken geen bewaarplicht. 
 
ARTIKEL 9 DIVERSEN 
9.1 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk tussen Straefin en de 

opdrachtgever zijn vastgelegd. 
9.2  Straefin zal geheimhouding betrachten met betrekking tot alle haar door de opdrachtgever verstrekte 

informatie waarvan Straefin in alle redelijkheid het vertrouwelijke karakter dient te onderkennen. Dit 
geldt niet voor informatie die publiekelijk bekend of toegankelijk is en is onverminderd een op grond van 
de wet haar op te leggen verplichting tot bekendmaking. De verwerking van de door u aan Straefin 
verstrekte persoonsgegevens geschiedt overeenkomstig de “Privacyverklaring Straefin Consultancy B.V.” 
gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring is te vinden op 
onze website www.straefin.nl. 

9.3   De opdrachtgever dient geheimhouding te betrachten met betrekking tot de werkwijze van Straefin. Het 
is hem niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Straefin, door Straefin 
opgestelde documenten, rapporten, calculaties en dergelijke aan derden waaronder de door 
opdrachtgever ingeschakelde adviseurs te verstrekken. 

9.4    De opdrachtgever dient op eerste verzoek van Straefin haar een identiteitsbewijs en/of UBO-verklaring te 
verstrekken. 

9.5   Straefin is gerechtigd een opdracht te beëindigen indien is gebleken dat de opdrachtgever haar niet die 
informatie heeft verstrekt die Straefin voor een juiste beoordeling en correcte uitvoering van de opdracht 
nodig heeft. Hetzelfde recht heeft Straefin indien gedragingen of activiteiten van de opdrachtgever 
mogelijk frauduleus zijn en/of kunnen leiden tot strafvervolging. 

9.6 Op de rechtsverhouding tussen Straefin en de opdrachtgever is Nederlands recht, met uitsluiting van 
internationale Verdragen en Verordeningen voor zover die geen dwingendrechtelijke bepalingen bevatten 
van toepassing. De rechtbank Oost Brabant te ‘s-Hertogenbosch is bevoegd. 


