
 

 

 

 
Algemene leveringsvoorwaarden december 2014 Treasury-linQ B.V.  

1 Algemeen 

Treasury-linQ B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel te Amersfoort onder nummer 32119712. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 

aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten met betrekking tot adviesopdrachten, interim-

opdrachten of andere activiteiten van Treasury-linQ B.V. en - eventuele - opdrachtgevers, respectievelijk hun 

rechtsopvolgers. Eventuele andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens en 

voor zover nadrukkelijk aan de andere kant schriftelijk overeengekomen. 

2 Grondslag offertes 

De offertes van Treasury-linQ B.V. zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De 

opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en 

uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Treasury-linQ B.V. zal de door haar te verrichten adviesdiensten, 

interim werkzaamheden en andere diensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen 

van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een 'inspanningsverplichting', omdat 

het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. De aanbiedingen van Treasury-linQ B.V. 

zijn één maand geldig, tenzij in de aanbieding anders vermeld. Zolang de aanbieding niet tot een opdracht heeft 

geleid, behoudt Treasury-linQ B.V. zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten. 

3 Terbeschikkingstelling van informatie 

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de 

opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens in een juiste en volledige staat, die Treasury-linQ B.V. nodig 

heeft voor de uitvoering van de opdracht. 

4 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering 

Treasury-linQ B.V. kan bepaalde werkzaamheden uitbesteden aan derden.  

5 Personeel 

Treasury-linQ B.V. kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien 

zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te 

verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een 

wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Treasury-linQ B.V. 

plaatsvinden, dat afhankelijk van de beschikbare capaciteit. 

6 Facturering en betaling 

Het honorarium staat als zodanig nader gespecificeerd in de getekende opdrachtbevestiging. Betaling dient te 

geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige 

betaling is de tegenpartij van rechtswege in gebreke en kan Treasury-linQ B.V. de wettelijke rente en eventuele 

invorderingskosten in rekening brengen. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling 

van de tegenpartij zijn de vorderingen op de tegenpartij onmiddellijk opeisbaar.  

7 Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk 

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds 

overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden 

uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de 

kostenvergoeding beïnvloedt, zal Treasury-linQ B.V. dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk melden 

onder opgave van de aldus naar boven dan wel naar beneden bijgestelde vergoeding. Indien tussentijds wijziging 

in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Treasury-linQ B.V. de 

noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke 

aanpassing leidt tot een aanpassing van de overeengekomen vergoeding zal Treasury-linQ B.V. dat schriftelijk aan 

de opdrachtgever meedelen. 



 

 

 

8 Duur en afsluiting van de opdracht 

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei 

factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Treasury-linQ B.V. verkrijgt, de medewerking die door 

opdrachtgever wordt verleend en andere externe factoren. Treasury-linQ B.V. kan dan ook niet van tevoren exact 

aangeven hoelang de doorlooptijd van het uitvoeren van de opdracht zal zijn. De opdracht is in financiële zin 

afgesloten zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 7 dagen na 

dagtekening van de eindafrekening dient de opdrachtgever Treasury-linQ B.V. daarover te berichten. Indien de 

opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. 

9 Tussentijdse beëindiging 

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig alleen dan beëindigen, indien een van hen in redelijkheid kan aantonen 

dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de getekende opdrachtbevestiging en eventuele 

latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend 

gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Treasury-linQ B.V. 

vanwege het ontstane verlies recht op compensatie, welke in dat geval overeenstemt met het aantal door 

Treasury-linQ B.V. besteedde uren maal het uurtarief zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. Treasury-linQ B.V. 

mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en 

omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in 

redelijkheid niet kan worden gevergd. Treasury-linQ B.V. behoudt daarbij aanspraak op betaling als voormeld. 

Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement is geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de 

bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te 

beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. 

10 Vertrouwelijkheid 

Treasury-linQ B.V. is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens 

derden. Treasury-linQ B.V. zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter 

bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Treasury-linQ 

B.V. aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Treasury-linQ B.V., haar werkwijze en dergelijke, dan 

wel enige rapportage van Treasury-linQ B.V. ter beschikking stellen, zonder daartoe de schriftelijke voorafgaande 

goedkeuring van Treasury-linQ B.V. te hebben verkregen.  

11 Aansprakelijkheid 

Treasury-linQ B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en 

bedrijfsschade. Voor directe schade is Treasury-linQ B.V. slechts aansprakelijk in het geval van een duidelijke 

en aantoonbare tekortkoming van Treasury-linQ B.V. Een aansprakelijkheid stelling dient bij aangetekend 

schrijven, met bericht van ontvangst, binnen 30 dagen na uitvoering van de overeenkomst te worden 

ingediend. Na deze termijn vervalt alle aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt 

door de tekortkomingen wordt in ieder geval beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Treasury-linQ B.V. 

voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Opdrachtgever vrijwaart Treasury-

linQ B.V. voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever dan wel de 

onderzochte partij, niet zijnde de opdrachtgever, aan Treasury-linQ B.V. onjuiste en/of onvolledige informatie 

heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of 

nalaten zijnerzijds respectievelijk de onderzochte derde partij, dan wel veroorzaakt is door opzet of daarmee 

gelijk te stellen grove schuld van Treasury-linQ B.V.  

12 Toepasselijk recht en geschillen  

Het Nederlands recht van is van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht. 

Een beroep op de rechter zal slechts plaatsvinden nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen een 

geschil in onderling overleg te beslechten.  

13 Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden  

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort. Van toepassing is 

steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de 

overeenkomst. Deze versie is vastgesteld op 10 december 2014.  


