
Algemene Voorwaarden
Artikel 1  Definities
1.1 In deze voorwaarden wordt onder “Rebastion” verstaan: de 
besloten vennootschap naar Nederlands recht genaamd 
Rebastion Fiscalisten B.V., gevestigd te Maastricht.
1.2 In deze voorwaarden wordt onder “opdrachtgever” verstaan: 
de natuurlijke of (privaatrechtelijke) rechtspersoon alsmede 
samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid die met 
Rebastion een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft 
afgesloten. 

Artikel 2  Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding van 
Rebastion en voor iedere overeenkomst tussen Rebastion en 
opdrachtgever waarop Rebastion deze voorwaarden van 
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden 
niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Verwijzing door 
opdrachtgever naar zijn eigen voorwaarden wordt door 
Rebastion niet aanvaard.
2.2 De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige 
voorwaarden wordt gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend 
met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met 
Rebastion gesloten overeenkomst in te stemmen. 
2.3 Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van 
toepassing op de rechtsverhouding(en) tussen de 
opdrachtgever en al degenen die voor Rebastion werkzaam zijn.  
2.4 Indien één of meer bepalingen in deze Algemene 
Voorwaarden nietig mochten blijken te zijn, of daarvan om welke 
reden dan ook geen nakoming kan worden gevorderd, blijven de 
overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van 
kracht en zullen partijen de nietige bepaling, dan wel de 
bepaling waarvan geen nakoming kan worden gevorderd, bij 
elkander te rade gaan omtrent de wijze waarop het beste 
uitvoering kan worden gegeven aan de strekking van de 
betreffende bepaling.

Artikel 3  Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en/of prijsopgaves, zijn – tenzij uitdrukkelijk 
anders overeengekomen – geheel vrijblijvend.
3.2 Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan 
niet in dienst van Rebastion zijnde personen zijn aangegaan, 
komen pas tot stand nadat deze door haar uitdrukkelijk daartoe 
gemachtigde, schriftelijk zijn bevestigd en deze bevestiging 
door haar is ontvangen, dan wel zonder voorafgaande 
opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd. 
3.3 Uitsluitend Rebastion geldt tegenover opdrachtgever als 
opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 van het 
Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.

Artikel 4  Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Rebastion is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij 
de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven 
omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. 
Rebastion staat niet in voor het bereiken van het beoogde 
resultaat.
4.2 Bij de uitvoering van een opdracht mag Rebastion mede één 
of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan 
Rebastion zijn verbonden. Een tekortschieten van zulk een 
persoon kan alleen aan Rebastion worden toegerekend indien 
opdrachtgever aantoont dat de keuze van Rebastion van deze 
persoon niet zorgvuldig is geweest.
4.3 Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens welke 
Rebastion nodig heeft om de overeengekomen opdracht correct 
uit te voeren, tijdig en op de gewenste wijze ter beschikking te 
stellen.
4.4 Indien de benodigde gegevens niet tijdig en/of niet conform 
verzoek van Rebastion ter beschikking worden gesteld, zijn de 
extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.  
4.5 Opdrachtgever is hieruit voortvloeiend verplicht om 
Rebastion te allen tijde te informeren over veranderingen in 
omstandigheden en/of feiten welke van belang zijn voor het 
uitvoeren van de opdracht.

Artikel 5  Geheimhouding
5.1 Rebastion is, behoudens zij een wettelijke of beroepsplicht tot 
bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover 
derden.

5.2 Opdrachtgever staat toe dat Rebastion en de door of 
vanwege Rebastion bij de uitvoering van een opdracht betrokken 
personen op de opdrachtgever en een opdracht van haar 
betrekking hebbende gegevens delen met andere aan Rebastion 
verbonden personen, voor zover dat nodig of nuttig is voor het 
relatiebeheer.
5.3 Ingeval Rebastion voor zichzelf optreedt in een procedure, 
hetzij tucht-, straf- of civiele procedure, mag Rebastion aan hem 
door opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie 
gebruiken. Dit is een uitzonderingssituatie. In alle andere 
gevallen is dit niet toegestaan tenzij opdrachtgever hiervoor 
toestemming heeft verleend.

Artikel 6  Zekerheidsstelling
6.1 Rebastion is steeds gerechtigd, alvorens met de 
werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en 
alvorens te leveren of met leveren door te gaan, voldoende 
zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de 
opdrachtgever te verlangen.
6.2 Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op 
ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van 
de opdrachtgever is gewijzigd, heeft Rebastion het recht de 
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde terug te 
nemen, onverminderd de aan Rebastion alsdan toekomende 
rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de 
overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte 
werkzaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten. 

Artikel 7  Wijzigingen in de overeenkomst
7.1 Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering 
daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig 
en schriftelijk ter kennis van Rebastion te worden gebracht. 
Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon 
doorgegeven, dan is het risico voor de correcte 
tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van de 
opdrachtgever. 
7.2 Rebastion houdt zich het recht voor om op grond van 
wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de 
prijs aan te brengen. 
7.3 Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, 
kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen 
overeengekomen levertijd c.q. uitvoeringstermijn door 
Rebastion wordt overschreden. Voor dergelijke vertraging 
draagt Rebastion geen verantwoordelijkheid. 

Artikel 8  Duur van de overeenkomst
8.1 Betreffende overeenkomst wordt aangegaan voor 
onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
8.2 De termijn waarbinnen een opdracht dient te worden 
afgehandeld gaat niet eerder in dan het tijdstip waarop de 
benodigde informatie is ontvangen door Rebastion of ingeval 
van vooruitbetaling op het tijdstip waarop de betaling is 
ontvangen.
8.3 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing 
van bepaalde werkzaamheden, of waarbinnen geleverd dient te 
worden, een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale 
termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij 
overschrijding van de termijn dient de opdrachtgever Rebastion 
derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 

Artikel 9  Opzegging en beëindiging 
9.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst 
schriftelijk opzeggen. Partijen dienen een opzegtermijn van 
tenminste twee maanden in acht te nemen. 
9.2 Rebastion behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) 
opzegging (haar recht op) aanspraak op betaling van de 
facturen voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, 
waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige 
resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter 
beschikking zullen worden gesteld.
9.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door 
opdrachtgever, heeft Rebastion recht op vergoeding van het 
aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken 
bezettingsverlies, alsmede van additionele kosten die Rebastion 
redelijkerwijs heeft moeten maken of moet maken ten gevolge 
van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (zoals 
onder meer kosten met betrekking tot eventuele 
onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de 
opzegging ten grondslag liggen die aan Rebastion zijn toe te 
rekenen.
9.4 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door 
Rebastion, heeft opdrachtgever recht op medewerking van 
Rebastion bij overdracht van werkzaamheden aan derden, 
tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten 
grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen.
9.5 De overeenkomst mag per aangetekende brief door zowel 
Rebastion als door opdrachtgever (tussentijds) worden 
beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het 
geval de andere partij niet in staat is om zijn schulden te 
voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is 
benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige 
andere reden zijn activiteiten staakt of indien de andere partij 
het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden 
bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een 
situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt 
in het belang van de opzeggende partij.

9.6 Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor 
Rebastion extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan 
opdrachtgever in rekening gebracht.
9.7 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.

Artikel 10  Klachttermijnen
10.1 Klachten betreffende de verrichte werkzaamheden dienen 
door de wederpartij binnen vijf werkdagen na ontdekking, doch 
uiterlijk binnen vijf werkdagen na voltooiing van de betreffende 
werkzaamheden schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan 
Rebastion. 
10.2 Indien een klacht gegrond is zal Rebastion de 
werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, 
tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. 
Dit laatste dient aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt te 
worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen 
werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Rebastion 
slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 
(Aansprakelijkheid).
10.3 Klachten betreffende het factuurbedrag dienen door de 
opdrachtgever binnen vijf werkdagen na de verzenddatum van 
de factuur schriftelijk worden gemeld aan Rebastion.
10.4 Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft haar 
verplichting tot betaling bestaan.
10.5 De bewijslast dat de verrichte werkzaamheden c.q. het 
afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst rust op de 
opdrachtgever. 

Artikel 11  Honorarium
11.1 Het honorarium wordt vastgesteld door het aantal aan de 
opdracht gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief. Het 
uurtarief kan per medewerker van Rebastion verschillen. De 
hoogte van het uurtarief kan ook (mede) afhankelijk worden 
gemaakt van de spoedeisendheid van de opdracht, de 
benodigde deskundigheid, de aard van de zaak, het belang 
daarvan, het bereikte resultaat of andere factoren.
Opdrachtgever kan ook met Rebastion vooraf een vast 
totaalbedrag per opdracht of tijd overeenkomen.
11.2 Rebastion is gerechtigd de betaling van een voorschot te 
verlangen.
11.3 Door Rebastion ten behoeve van opdrachtgever betaalde 
onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter 
dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon- fax- 
en kopieerkosten) zal daarenboven een percentage van het 
honorarium in rekening gebracht kunnen worden.

Artikel 12  Betaling
12.1 Facturering geschiedt per maand, per kwartaal of na 
uitvoering van de werkzaamheden, tenzij hierover een andere 
afspraak is gemaakt.
12.2 Volledige betaling van facturen dient binnen de gestelde 
termijn te geschieden, doch nooit later dan veertien dagen na 
factuurdatum. 
12.3 Na het verstrijken van veertien dagen na factuurdatum is 
opdrachtgever in verzuim, ook indien opdrachtgever de factuur 
voor een gedeelte heeft betaald. De opdrachtgever is vanaf het 
moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de 
wettelijke rente verschuldigd. 
12.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van 
betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van 
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. 
12.5 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
12.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds 
ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten 
en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het 
langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de 
voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

Artikel 13  Incassokosten
13.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het 
nakomen van één of meer van haar verplichtingen, dan komen 
alle redelijke kosten ter voldoening buiten rechte voor rekening 
van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever 
verschuldigd een bedrag ten minste gelijk aan 15% van de 
brutofactuurwaarde (met een minimum van €40,00), een en 
ander zoals voortvloeit uit de wettelijke bepalingen. 
13.2 Indien Rebastion redelijkerwijze kan aantonen dat zij hogere 
kosten hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in 
aanmerking. 
13.3 De opdrachtgever is jegens Rebastion de door Rebastion 
gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, 
tenzij deze onredelijk hoog zijn. 

Artikel 14   Aansprakelijkheid
14.1 Rebastion is jegens opdrachtgever enkel aansprakelijk indien 
schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Rebastion 
of haar ondergeschikten. 
14.2 Indien de Nederlandse rechter mocht oordelen dat 
Rebastion geen beroep toekomt  op het bepaalde in artikel 14.1, 
beperkt de aansprakelijkheid van Rebastion zich tot de 
factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de opdracht 
waarop de aansprakelijkheid ziet. 
14.3 Voor de door opdrachtgever in totaal geleden schade, die 
rechtens een gevolg vormt van een gebeurtenis of een reeks van 

met elkaar samenhangende gebeurtenissen waarvoor Rebastion 
rechtens aansprakelijk is, heeft opdrachtgever recht op een 
vergoeding:
a. indien Rebastion voor die schade enige dekking onder een 
verzekering geniet, maximaal tot een bedrag gelijk aan de door 
Rebastion te verkrijgen verzekeringsuitkering plus het eigen 
risico van Rebastion onder die verzekering;
b. indien Rebastion voor die schade geen enkele dekking onder 
een verzekering geniet, maximaal tot een bedrag van 
€300.000,-.
14.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk 
Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 
twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of 
indirect voortvloeit en waarvoor Rebastion aansprakelijk is.
14.5 Het in de vorige drie artikelleden bepaalde geldt eveneens, 
indien opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van 
een ander overgenomen of verkregen recht.
14.6 Indien één of meer derden van Rebastion vergoeding van 
schade vorderen die zij hebben geleden in verband met een 
door of vanwege Rebastion aan opdrachtgever verleende dienst, 
zal opdrachtgever Rebastion tegen die vordering of vorderingen 
en bijkomende kosten vrijwaren, voor zover Rebastion aan de 
derde of derden meer schade dient te vergoeden dan zij aan 
opdrachtgever zou hebben moeten vergoeden indien 
opdrachtgever zelf van Rebastion vergoeding voor de door de 
derde of derden geleden schade zou hebben gevorderd.
14.7 Indien zowel de opdrachtgever als een derde of derden 
schadevergoeding vorderen van Rebastion in verband met een 
door of vanwege Rebastion aan opdrachtgever verleende dienst, 
komt de door opdrachtgever zelf geleden schade niet voor 
vergoeding in aanmerking, voor zover het aan de opdrachtgever 
te betalen schadebedrag reeds zelf, of na vermeerdering met het 
aan de derde of derden toekomende schadebedrag, uitgaat 
boven de in artikel 14.3 onder a dan wel onder b vermelde 
limieten.

Artikel 15  Niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht)
15.1 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de 
nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan 
Rebastion zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor 
zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of 
onredelijk bemoeilijken) mede zijn inbegrepen: stakingen in 
andere bedrijven dan die van Rebastion, een algemeen gebrek 
aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand 
brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of 
diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of 
andere derden waarvan Rebastion afhankelijk is, en algemene 
vervoersproblemen. 
15.2 Rebastion heeft ook het recht zich op overmacht te 
beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming 
verhindert, intreedt nadat Rebastion haar verbintenis had 
moeten nakomen. 
15.3 Tijdens de overmacht worden de leverings- en andere 
verplichtingen van Rebastion opgeschort. Indien de periode van 
overmacht langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen 
bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat 
geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
15.4 Indien Rebastion bij het intreden van de overmacht al 
gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts 
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij 
gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel 
afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze 
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit 
geldt evenwel niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel 
geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 16   Termijn van verval van recht
Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is 
bepaald, vervallen vorderingsrechten en/of andere aanspraken 
van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Rebastion 
in verband met de door Rebastion (in opdracht van 
opdrachtgever) verrichte werkzaamheden in ieder geval na 
twaalf maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de 
opdrachtgever bekend werd dan wel redelijkerwijze bekend kon 
zijn met het bestaan van deze rechten en/of aanspraken. 

Artikel 17   Toepasselijk recht
De verhouding tussen opdrachtgever en Rebastion wordt ten 
volle beheerst door het Nederlandse recht.

Artikel 18   Geschillenbeslechting
De rechter in het Arrondissement Maastricht is bij uitsluiting 
bevoegd van alle geschillen tussen opdrachtgever en Rebastion 
kennis te nemen, met dien verstande dat Rebastion bevoegd 
blijft opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die 
zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van 
geschillen tussen opdrachtgever en Rebastion kennis te nemen.

Artikel 19  Toepasselijke voorwaarden
De in de Nederlandse taal opgestelde Algemene Voorwaarden 
hebben gelding boven de in de Engelse of andere taal opgestelde 
Algemene Voorwaarden.

Artikel 20  Wijziging van de voorwaarden
Rebastion is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Deze 
wijziging treedt in werking op het vooraf aangekondigde tijdstip 
van inwerkingtreding. 
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vanwege Rebastion bij de uitvoering van een opdracht betrokken 
personen op de opdrachtgever en een opdracht van haar 
betrekking hebbende gegevens delen met andere aan Rebastion 
verbonden personen, voor zover dat nodig of nuttig is voor het 
relatiebeheer.
5.3 Ingeval Rebastion voor zichzelf optreedt in een procedure, 
hetzij tucht-, straf- of civiele procedure, mag Rebastion aan hem 
door opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie 
gebruiken. Dit is een uitzonderingssituatie. In alle andere 
gevallen is dit niet toegestaan tenzij opdrachtgever hiervoor 
toestemming heeft verleend.

Artikel 6  Zekerheidsstelling
6.1 Rebastion is steeds gerechtigd, alvorens met de 
werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en 
alvorens te leveren of met leveren door te gaan, voldoende 
zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de 
opdrachtgever te verlangen.
6.2 Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op 
ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van 
de opdrachtgever is gewijzigd, heeft Rebastion het recht de 
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde terug te 
nemen, onverminderd de aan Rebastion alsdan toekomende 
rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de 
overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte 
werkzaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten. 

Artikel 7  Wijzigingen in de overeenkomst
7.1 Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering 
daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig 
en schriftelijk ter kennis van Rebastion te worden gebracht. 
Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon 
doorgegeven, dan is het risico voor de correcte 
tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van de 
opdrachtgever. 
7.2 Rebastion houdt zich het recht voor om op grond van 
wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de 
prijs aan te brengen. 
7.3 Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, 
kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen 
overeengekomen levertijd c.q. uitvoeringstermijn door 
Rebastion wordt overschreden. Voor dergelijke vertraging 
draagt Rebastion geen verantwoordelijkheid. 

Artikel 8  Duur van de overeenkomst
8.1 Betreffende overeenkomst wordt aangegaan voor 
onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
8.2 De termijn waarbinnen een opdracht dient te worden 
afgehandeld gaat niet eerder in dan het tijdstip waarop de 
benodigde informatie is ontvangen door Rebastion of ingeval 
van vooruitbetaling op het tijdstip waarop de betaling is 
ontvangen.
8.3 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing 
van bepaalde werkzaamheden, of waarbinnen geleverd dient te 
worden, een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale 
termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij 
overschrijding van de termijn dient de opdrachtgever Rebastion 
derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 

Artikel 9  Opzegging en beëindiging 
9.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst 
schriftelijk opzeggen. Partijen dienen een opzegtermijn van 
tenminste twee maanden in acht te nemen. 
9.2 Rebastion behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) 
opzegging (haar recht op) aanspraak op betaling van de 
facturen voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, 
waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige 
resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter 
beschikking zullen worden gesteld.
9.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door 
opdrachtgever, heeft Rebastion recht op vergoeding van het 
aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken 
bezettingsverlies, alsmede van additionele kosten die Rebastion 
redelijkerwijs heeft moeten maken of moet maken ten gevolge 
van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (zoals 
onder meer kosten met betrekking tot eventuele 
onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de 
opzegging ten grondslag liggen die aan Rebastion zijn toe te 
rekenen.
9.4 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door 
Rebastion, heeft opdrachtgever recht op medewerking van 
Rebastion bij overdracht van werkzaamheden aan derden, 
tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten 
grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen.
9.5 De overeenkomst mag per aangetekende brief door zowel 
Rebastion als door opdrachtgever (tussentijds) worden 
beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het 
geval de andere partij niet in staat is om zijn schulden te 
voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is 
benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige 
andere reden zijn activiteiten staakt of indien de andere partij 
het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden 
bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een 
situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt 
in het belang van de opzeggende partij.

9.6 Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor 
Rebastion extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan 
opdrachtgever in rekening gebracht.
9.7 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.

Artikel 10  Klachttermijnen
10.1 Klachten betreffende de verrichte werkzaamheden dienen 
door de wederpartij binnen vijf werkdagen na ontdekking, doch 
uiterlijk binnen vijf werkdagen na voltooiing van de betreffende 
werkzaamheden schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan 
Rebastion. 
10.2 Indien een klacht gegrond is zal Rebastion de 
werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, 
tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. 
Dit laatste dient aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt te 
worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen 
werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Rebastion 
slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 
(Aansprakelijkheid).
10.3 Klachten betreffende het factuurbedrag dienen door de 
opdrachtgever binnen vijf werkdagen na de verzenddatum van 
de factuur schriftelijk worden gemeld aan Rebastion.
10.4 Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft haar 
verplichting tot betaling bestaan.
10.5 De bewijslast dat de verrichte werkzaamheden c.q. het 
afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst rust op de 
opdrachtgever. 

Artikel 11  Honorarium
11.1 Het honorarium wordt vastgesteld door het aantal aan de 
opdracht gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief. Het 
uurtarief kan per medewerker van Rebastion verschillen. De 
hoogte van het uurtarief kan ook (mede) afhankelijk worden 
gemaakt van de spoedeisendheid van de opdracht, de 
benodigde deskundigheid, de aard van de zaak, het belang 
daarvan, het bereikte resultaat of andere factoren.
Opdrachtgever kan ook met Rebastion vooraf een vast 
totaalbedrag per opdracht of tijd overeenkomen.
11.2 Rebastion is gerechtigd de betaling van een voorschot te 
verlangen.
11.3 Door Rebastion ten behoeve van opdrachtgever betaalde 
onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter 
dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon- fax- 
en kopieerkosten) zal daarenboven een percentage van het 
honorarium in rekening gebracht kunnen worden.

Artikel 12  Betaling
12.1 Facturering geschiedt per maand, per kwartaal of na 
uitvoering van de werkzaamheden, tenzij hierover een andere 
afspraak is gemaakt.
12.2 Volledige betaling van facturen dient binnen de gestelde 
termijn te geschieden, doch nooit later dan veertien dagen na 
factuurdatum. 
12.3 Na het verstrijken van veertien dagen na factuurdatum is 
opdrachtgever in verzuim, ook indien opdrachtgever de factuur 
voor een gedeelte heeft betaald. De opdrachtgever is vanaf het 
moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de 
wettelijke rente verschuldigd. 
12.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van 
betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van 
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. 
12.5 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
12.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds 
ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten 
en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het 
langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de 
voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

Artikel 13  Incassokosten
13.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het 
nakomen van één of meer van haar verplichtingen, dan komen 
alle redelijke kosten ter voldoening buiten rechte voor rekening 
van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever 
verschuldigd een bedrag ten minste gelijk aan 15% van de 
brutofactuurwaarde (met een minimum van €40,00), een en 
ander zoals voortvloeit uit de wettelijke bepalingen. 
13.2 Indien Rebastion redelijkerwijze kan aantonen dat zij hogere 
kosten hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in 
aanmerking. 
13.3 De opdrachtgever is jegens Rebastion de door Rebastion 
gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, 
tenzij deze onredelijk hoog zijn. 

Artikel 14   Aansprakelijkheid
14.1 Rebastion is jegens opdrachtgever enkel aansprakelijk indien 
schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Rebastion 
of haar ondergeschikten. 
14.2 Indien de Nederlandse rechter mocht oordelen dat 
Rebastion geen beroep toekomt  op het bepaalde in artikel 14.1, 
beperkt de aansprakelijkheid van Rebastion zich tot de 
factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de opdracht 
waarop de aansprakelijkheid ziet. 
14.3 Voor de door opdrachtgever in totaal geleden schade, die 
rechtens een gevolg vormt van een gebeurtenis of een reeks van 

met elkaar samenhangende gebeurtenissen waarvoor Rebastion 
rechtens aansprakelijk is, heeft opdrachtgever recht op een 
vergoeding:
a. indien Rebastion voor die schade enige dekking onder een 
verzekering geniet, maximaal tot een bedrag gelijk aan de door 
Rebastion te verkrijgen verzekeringsuitkering plus het eigen 
risico van Rebastion onder die verzekering;
b. indien Rebastion voor die schade geen enkele dekking onder 
een verzekering geniet, maximaal tot een bedrag van 
€300.000,-.
14.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk 
Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 
twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of 
indirect voortvloeit en waarvoor Rebastion aansprakelijk is.
14.5 Het in de vorige drie artikelleden bepaalde geldt eveneens, 
indien opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van 
een ander overgenomen of verkregen recht.
14.6 Indien één of meer derden van Rebastion vergoeding van 
schade vorderen die zij hebben geleden in verband met een 
door of vanwege Rebastion aan opdrachtgever verleende dienst, 
zal opdrachtgever Rebastion tegen die vordering of vorderingen 
en bijkomende kosten vrijwaren, voor zover Rebastion aan de 
derde of derden meer schade dient te vergoeden dan zij aan 
opdrachtgever zou hebben moeten vergoeden indien 
opdrachtgever zelf van Rebastion vergoeding voor de door de 
derde of derden geleden schade zou hebben gevorderd.
14.7 Indien zowel de opdrachtgever als een derde of derden 
schadevergoeding vorderen van Rebastion in verband met een 
door of vanwege Rebastion aan opdrachtgever verleende dienst, 
komt de door opdrachtgever zelf geleden schade niet voor 
vergoeding in aanmerking, voor zover het aan de opdrachtgever 
te betalen schadebedrag reeds zelf, of na vermeerdering met het 
aan de derde of derden toekomende schadebedrag, uitgaat 
boven de in artikel 14.3 onder a dan wel onder b vermelde 
limieten.

Artikel 15  Niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht)
15.1 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de 
nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan 
Rebastion zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor 
zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of 
onredelijk bemoeilijken) mede zijn inbegrepen: stakingen in 
andere bedrijven dan die van Rebastion, een algemeen gebrek 
aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand 
brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of 
diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of 
andere derden waarvan Rebastion afhankelijk is, en algemene 
vervoersproblemen. 
15.2 Rebastion heeft ook het recht zich op overmacht te 
beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming 
verhindert, intreedt nadat Rebastion haar verbintenis had 
moeten nakomen. 
15.3 Tijdens de overmacht worden de leverings- en andere 
verplichtingen van Rebastion opgeschort. Indien de periode van 
overmacht langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen 
bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat 
geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
15.4 Indien Rebastion bij het intreden van de overmacht al 
gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts 
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij 
gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel 
afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze 
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit 
geldt evenwel niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel 
geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 16   Termijn van verval van recht
Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is 
bepaald, vervallen vorderingsrechten en/of andere aanspraken 
van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Rebastion 
in verband met de door Rebastion (in opdracht van 
opdrachtgever) verrichte werkzaamheden in ieder geval na 
twaalf maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de 
opdrachtgever bekend werd dan wel redelijkerwijze bekend kon 
zijn met het bestaan van deze rechten en/of aanspraken. 

Artikel 17   Toepasselijk recht
De verhouding tussen opdrachtgever en Rebastion wordt ten 
volle beheerst door het Nederlandse recht.

Artikel 18   Geschillenbeslechting
De rechter in het Arrondissement Maastricht is bij uitsluiting 
bevoegd van alle geschillen tussen opdrachtgever en Rebastion 
kennis te nemen, met dien verstande dat Rebastion bevoegd 
blijft opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die 
zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van 
geschillen tussen opdrachtgever en Rebastion kennis te nemen.

Artikel 19  Toepasselijke voorwaarden
De in de Nederlandse taal opgestelde Algemene Voorwaarden 
hebben gelding boven de in de Engelse of andere taal opgestelde 
Algemene Voorwaarden.

Artikel 20  Wijziging van de voorwaarden
Rebastion is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Deze 
wijziging treedt in werking op het vooraf aangekondigde tijdstip 
van inwerkingtreding. 


