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Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 
van toepassing op opdrachten verleend aan Camelot Accountancy 
 
 
Artikel 1 | Algemeen 
 
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of personen, of rechtspersoon 

die aan opdrachtnemer de opdracht tot het verrichten van 
werkzaamheden heeft gegeven.  

2. Opdrachtnemer: Camelot Accountancy C.V. welke een accountants-
praktijk uitoefent, hierna te noemen “Camelot Accountancy”. 

3. Accountantspraktijk: accountantspraktijk zoals gedefinieerd in de VGC, 
dat wil zeggen de Verordening Gedragscode. De VGC AA is te vinden op  
www.novaa.nl. 

4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of 
die voortvloeiend uit, dan wel direct verband houdend met de 
opdracht worden verricht, dan wel behoren te worden verricht, een en 
ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de 
werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. 

5. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan Camelot Accountancy ter 
beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevens-
dragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht 
door Camelot Accountancy vervaardigde goederen, waaronder stukken 
of gegevensdragers. 

6. Overeenkomst/Opdracht: elke afspraak c.q. overeenkomst tussen op-
drachtgever en Camelot Accountancy tot het verrichten van werk-
zaamheden door Camelot Accountancy ten behoeve van 
opdrachtgever. 

7. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan 
Camelot Accountancy al dan niet op grond van een 
arbeidsovereenkomst. 

 
 
Artikel 2 | Toepasselijkheid 
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhou-

dingen tussen Camelot Accountancy en opdrachtgever, waaronder of-
fertes, overeenkomsten en opdrachten, behoudens wijzigingen in deze 
voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk die-
nen te zijn bevestigd. 

2. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met 
Camelot Accountancy aangegane overeenkomsten slechts werking toe 
voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij 
twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren 
de algemene voorwaarden van Camelot Accountancy. 

3. Camelot Accountancy voert de opdracht uit in overeenstemming met 
de toepasselijke gedrags- en beroepsregels zoals onder meer in de 
VGC is bepaald. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor Camelot 
Accountancy voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen 
respecteren. 

4. De onderliggende Opdracht/overeenkomst – tezamen met deze alge-
mene voorwaarden – geven de volledige afspraken tussen 
opdrachtgever en Camelot Accountancy weer met betrekking tot de 
werkzaamheden waarvoor de overeenkomst is gesloten. Alle eerdere 
tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zaken 
komen te vervallen. 

 
 
Artikel 3 | Aanvang en duur van de overeenkomst 
 
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Camelot 

Accountancy en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging 
door Camelot Accountancy retour is ontvangen. De bevestiging is 
gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan Camelot 
Accountancy verstrekte informatie en bescheiden. 

2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze 
tot stand is gekomen. 

3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de 
inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat 
deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 

 
 
Artikel 4 | Terbeschikkingstelling van informatie door opdrachtgever 
 
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Ca-

melot Accountancy overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het 
correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste 
vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Camelot 
Accountancy te stellen. 

2. Camelot Accountancy heeft het recht de uitvoering van de opdracht 
op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige 
lid genoemde verplichting heeft voldaan. 

3. In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoording zal 
opdrachtgever Camelot Accountancy op de hoogte brengen van alle 
overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de 
opdracht relevant is. 

4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaar-
heid van de aan Camelot Accountancy ter beschikking gestelde gege-
vens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor 
zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. 

5. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter be-
schikking gestelde originele bescheiden aan deze geretourneerd. Waar 
nodig voor onderbouwing van de deugdelijkheid van verrichte werk-
zaamheden heeft Camelot Accountancy het recht van deze originele 
bescheiden kopieën te maken ten behoeve van de werkdossiers van 
Camelot Accountancy. 

6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende 
extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of 
niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en 
bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

 

 
Artikel 5 | Uitvoering van de opdracht 

  
1. Alle opdrachten en overeenkomsten worden, met terzijdestelling van 

artikel 404 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard 
en uitgevoerd door Camelot Accountancy als accountantspraktijk. Alle 
overeenkomsten worden derhalve uitsluitend aanvaard en uitgevoerd 
door de Accountantspraktijk, niet door of vanwege een individuele 
Medewerker, ongeacht of Opdrachtgever de overeenkomst 
uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering 
hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De 
artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van 
toepassing uitgesloten. 

2. Camelot Accountancy kan eerst meer werkzaamheden verrichten en 
aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is 
verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor toestemming heeft verleend, 
tenzij het verrichten van meerwerkzaamheden valt binnen de 
zorgplicht van de Camelot Accountancy. Camelot Accountancy bepaalt 
de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt 
uitgevoerd.  

3. Camelot Accountancy heeft het recht bepaalde werkzaamheden, 
zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van de 
opdrachtgever, te laten verrichten door een door Camelot 
Accountancy aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het 
oordeel van Camelot Accountancy wenselijk is. 
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4. Camelot Accountancy zal de werkzaamheden naar beste vermogen en 
als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Camelot 
Accountancy kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig 
beoogd resultaat. 

5. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve 
van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de 
werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, 
wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de 
administratie van Camelot Accountancy het vermoeden ontleend dat 
deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn 
verricht. Deze aantekeningen kunnen betrekking hebben op tussentijds 
overleg tussen opdrachtgever en Camelot Accountancy. 

6. De uitvoering van de opdracht is niet – tenzij nadrukkelijk anders 
schriftelijk wordt overeengekomen – gericht op het ontdekken van 
fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, 
zal Camelot Accountancy daarover aan opdrachtgever rapporteren. 
Camelot Accountancy is daarbij gehouden aan de door de 
beroepsorganisaties uitgevaardigde frauderichtlijnen en/of relevante 
regelgeving zoals onder meer vastgelegd in de Wet ter voorkoming 
van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).  

 
 
Artikel 6 | Geheimhouding 

 
1. Camelot Accountancy is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot 

bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden 
die niet bij de uitvoering van de overeenkomst 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.  

2. Camelot Accountancy is niet gerechtigd de informatie die aan hem 
door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot 
een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter 
een uitzondering gemaakt in het geval Camelot Accountancy of daarbij 
betrokken medewerkers voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of 
strafprocedure waarbij de stukken van belang kunnen zijn. 

3. Tenzij daartoe door Camelot Accountancy voorafgaande schriftelijke 
toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, 
adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Camelot Ac-
countancy, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden 
van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar 
maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden 
niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. 

4. Camelot Accountancy zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel 
waar mogelijk opleggen aan door hem ingeschakelde derden. 

5. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels, 
daaronder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voort-
vloeiende uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme (Wwft) en andere nationale of internationale regelgeving 
met vergelijkbare strekking, aan Camelot Accountancy een 
informatieplicht opleggen, of voor zover opdrachtgever Camelot 
Accountancy van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze 
bepaling verhinderd ook niet eventueel vertrouwelijk collegiaal overleg 
binnen de organisatie van Camelot Accountancy, voor zover Camelot 
Accountancy zulks voor de uitvoering van de overeenkomst of ter 
zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen 
noodzakelijk acht. 

6. Camelot Accountancy is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfer-
matige uitkomsten, mits de uitkomsten niet te herleiden zijn tot 
individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of 
vergelijkende doeleinden. 

 
 
Artikel 7 | Intellectuele eigendom 
 
1. Camelot Accountancy behoudt zich alle rechten voor met betrekking 

tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het 

kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor 
zover deze uit de wet voortvloeien. 

2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder 
mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, 
werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten 
van Camelot Accountancy, een en ander in de ruimste zin van het 
woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te 
openbaren en/of te exploiteren. 

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten 
aan derden ter beschikking te stellen, anders dan ter inwinning van een 
deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Camelot Accoun-
tancy. 

 
 
Artikel 8 | Overmacht  
 
1. Indien Camelot Accountancy zijn verplichtingen uit de overeenkomst 

niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een 
hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe 
niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn 
onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het 
moment dat Camelot Accountancy alsnog in staat is deze op de 
overeengekomen wijze na te komen zonder dat Camelot Accountancy 
in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen 
en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. 

2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het 
eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met 
onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. 

 
Artikel 9 | Honorarium 
 
1. Het honorarium van Camelot Accountancy is niet afhankelijk van de 

uitkomst van de verleende opdracht of verrichte werkzaamheden. 
2. Alle werkzaamheden door Camelot Accountancy verricht worden aan 

opdrachtgever in rekening gebracht op basis van de daadwerkelijk 
door Camelot Accountancy bestede tijd vermenigvuldigd met de 
gebruikelijk bij Camelot Accountancy gehanteerde uurtarieven, tenzij 
tussen opdrachtgever en Camelot Accountancy andersluidende 
schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Camelot Accountancy heeft het 
recht om (periodiek) voorschotten aan opdrachtgever in rekening te 
brengen alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen welke 
zullen worden verrekend met de uiteindelijke daadwerkelijk door 
Camelot Accountancy gemaakte kosten op basis van de bestede tijd 
vermenigvuldigd met de gebruikelijk gehanteerde uurtarieven. Tevens 
heeft Camelot Accountancy het recht om voor aanvang van de 
werkzaamheden en/of tussentijds de uitvoering van zijn 
werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever een door 
Camelot Accountancy in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de 
te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zeker-
heid heeft gesteld. 

3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de 
opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging 
ondergaan, is Camelot Accountancy gerechtigd het overeengekomen 
tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en 
Camelot Accountancy hierover andere afspraken hebben gemaakt. 

4. Het honorarium van Camelot Accountancy, zo nodig vermeerderd met 
voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per 
maand, per kwartaal of per jaar na volbrenging van de werkzaamheden 
aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en 
Camelot Accountancy hierover andere afspraken hebben gemaakt. 
Over alle door opdrachtgever aan Camelot Accountancy verschuldigde 
bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht. 

5. Begrotingen van het honorarium ter zake van werkzaamheden van Ca-
melot Accountancy dienen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn verstrekt 
en zijn vrijblijvend en niet bindend. 
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Artikel 10 | Betaling 
 
1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of 

schuldverrekening te geschieden binnen de overeengekomen 
termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na de factuurdatum. 
Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten 
gunste van een door Camelot Accountancy aan te wijzen 
bankrekening. 

2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 10.1 genoemde termijn 
heeft betaald, is Camelot Accountancy gerechtigd, nadat hij 
opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, 
zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten 
van Camelot Accountancy, vanaf de vervaldag opdrachtgever de 
wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele 
voldoening. 

3. In het geval de opdrachtgever geen particulier respectievelijk 
natuurlijke persoon (consument) is, maar optreedt in het kader van de 
uitoefening van een beroep of bedrijf, dit ter beoordeling van Camelot 
Accountancy,  heeft Camelot Accountancy het recht om alle 
gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Camelot 
Accountancy maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdracht-
gever van diens betalingsverplichtingen, ten laste te brengen van op-
drachtgever en Camelot Accountancy heeft alsdan het recht 15% van 
de te vorderen hoofdsom als buitengerechtelijke incassokosten bij 
opdrachtgever in rekening te brengen. Camelot Accountancy heeft ook 
het recht om, indien door Camelot Accountancy gewenst, de 
(afwijkende) staffel van incassokosten conform de Wet Incassokosten 
(WIK) zoals beschreven in lid 4 van dit artikel toe te passen. Op-
drachtgever stemt in met de toepasselijkheid en redelijkheid en billijk-
heid van de in lid 3 en lid 4 van dit artikel beschreven incassokosten. 

4. In het geval opdrachtgever een particulier respectievelijk natuurlijke 
persoon is (consument) die niet optreedt in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf, dit ter beoordeling van Camelot Accountancy, heeft 
Camelot Accountancy het recht om alle buitengerechtelijke 
(incasso)kosten, die Camelot Accountancy maakt als gevolg van de 
niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, 
ten laste te brengen van opdrachtgever en Camelot Accountancy zal 
alsdan de volgende kosten conform de onderstaande staffel volgens 
de Wet Incassokosten (WIK) doorberekenen, eventueel te verhogen 
met btw: 
a. over vorderingen tot € 2.500 bedraagt de vergoeding voor buiten-

gerechtelijke kosten maximaal 15% van de hoofdsom, met een mi-
nimum van € 40; 

b. voor vorderingen over de volgende € 2.500 (tot € 5.000) bedraagt 
de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten maximaal 10% van 
de hoofdsom; 

c. voor vorderingen over de volgende € 5.000 (tot € 10.000-) 
bedraagt de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten maximaal 
5% van de hoofdsom; 

d. voor vorderingen over de volgende € 190.000,-- (tot € 200.000) 
bedraagt de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten maximaal 
1% van de hoofdsom; 

e. voor vorderingen over het meerdere (boven de € 200.000) 
bedraagt de vergoeding 0,5% van de hoofdsom, met een 
maximum van € 6.775. 

In het geval bovenstaande staffel van overheidswege zal worden aan-
gepast, zullen de door Camelot Accountancy door te berekenen kosten 
dienovereenkomstig worden aangepast en gemaximeerd. 

5. De in lid 4 van dit artikel beschreven incassokosten zullen door op-
drachtgever in rekening worden gebracht nadat Camelot Accountancy 
een eerste schriftelijke betalingsherinnering of aanmaning aan op-
drachtgever heeft verzonden en binnen 14 dagen na dagtekening van 
deze aanmaning niet tot volledige betaling van de verschuldigde 
hoofdsom door opdrachtgever is overgegaan. 

6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever 
naar het oordeel van Camelot Accountancy daartoe aanleiding geeft, is 
Camelot Accountancy gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat 
deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Camelot Ac-
countancy te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde 

zekerheid te stellen is Camelot Accountancy gerechtigd, onverminderd 
zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst on-
middellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Camelot 
Accountancy uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 

7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, 
voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke op-
drachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van 
het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur. 

 
 
Artikel 11 | Reclames 
 
1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het 

factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum 
van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan 
wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien 
opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder 
kon ontdekken, aan Camelot Accountancy te worden kenbaar 
gemaakt. 

2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplich-
tingen van opdrachtgever niet op. Reeds betaalde facturen kunnen 
nimmer onderwerp van reclames of andere discussies vormen en 
worden geacht door opdrachtgever volledig te zijn geaccordeerd; 
opdrachtgever ziet af van alle rechten op reclame dienaangaande. 

3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Camelot 
Accountancy de keuze tussen aanpassing van het in rekening 
gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten 
van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet 
(meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar 
evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium. 

 
 
Artikel 12 | Leveringstermijn 
 
1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de 

uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te 
stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te 
worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is 
ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter 
beschikking zijn gesteld. 

2. Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei 
factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die door opdrachtgever is 
verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen 
waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond, slechts te 
beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is 
overeengekomen. 

3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmo-
gelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding 
worden ontbonden, tenzij Camelot Accountancy de overeenkomst ook 
niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de 
overeengekomen leveringstermijn schriftelijke aangezegde redelijke 
termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 boek 6 van 
het Burgerlijk Wetboek. 

 
 
Artikel 13 | Opzegging 
 
1. Opdrachtgever en Camelot Accountancy kunnen te allen tijde de 

overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de 
opdracht is voltooid, is het bepaalde onder artikel 9 lid 1 van 
toepassing. 

2. Camelot Accountancy behoudt bij tussentijdse opzegging of 
beëindiging van de opdracht aanspraak op betaling van de tot de 
datum van beëindiging gemaakte kosten en/of declaraties, 
onverminderd diens recht op eventuele schadevergoeding. Voor zover 
de overdracht van de werkzaamheden voor Camelot Accountancy 
(extra) kosten met zich meebrengt, worden deze door opdrachtgever 
aan Camelot Accountancy vergoed met inachtneming van de 
afgesproken betalingstermijn. 
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3. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. 
 
 
Artikel 14 | Aansprakelijkheid 
 
1. Camelot Accountancy zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen ver-

richten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Camelot 
Accountancy kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt 
doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie 
heeft verstrekt, is Camelot Accountancy voor de daardoor ontstane 
schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat hij 
schade heeft geleden door een fout van Camelot Accountancy die bij 
zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, dan wel schade door een 
onrechtmatige daad van Camelot Accountancy, is Camelot 
Accountancy voor die schade slechts aansprakelijk voor schade die het 
rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) 
toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst. 
Eventuele aansprakelijkheid van Camelot Accountancy is beperkt tot 
het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Camelot 
Accountancy voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, ver-
meerderd met het eventueel door Camelot Accountancy uit hoofde 
van de verzekering te dragen eigen risico. Indien om welke reden dan 
ook de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de 
aansprakelijkheid van Camelot Accountancy beperkt tot het bedrag 
van het voor de uitvoering van de overeenkomst in rekening gebrachte 
honorarium. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst betreft 
met een looptijd van meer dan een jaar, dan wordt het hiervoor 
bedoelde bedrag gesteld op maximaal driemaal het bedrag van het 
honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan 
van de schade in rekening is gebracht aan opdrachtgever. Camelot 
Accountancy kan geen aanspraak maken op de 
aansprakelijkheidsbeperking als voorgaand beschreven voor eventuele 
schade indien er aan de zijde van Camelot Accountancy sprake is van 
opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. In geen geval zal 
de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel echter meer 
bedragen dan € 100.000 per gebeurtenis, waarbij een reeks sa-
menhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 

2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de 
geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op 
enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door een 
fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Camelot 
Accountancy, is Camelot Accountancy nimmer aansprakelijk. 

3. Opdrachtgever vrijwaart Camelot Accountancy voor vorderingen van 
derden, daaronder begrepen aandeelhouders, bestuurders etc, wegens 
schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan Camelot Ac-
countancy onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij op-
drachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met het 
verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door 
opzet of grove schuld van Camelot Accountancy.  Deze bepaling is niet 
van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening 
zoals bedoeld in artikel 393 boek 2 Burgerlijk Wetboek. 

4. Camelot Accountancy heeft te allen tijde het recht, indien en voor 
zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te 
beperken, waarbij opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking 
dient te verlenen. 

5. Opdrachtgever is, indien hij overweegt Camelot Accountancy aanspra-
kelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met 
Camelot Accountancy in overleg te treden, alvorens hij tot 
aansprakelijkstelling overgaat. Ook is opdrachtgever verplicht waar 
mogelijk schadebeperkende maatregelen te treffen. 

6. Camelot Accountancy is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet 
gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, on-
geacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens op-
drachtgever, Camelot Accountancy of derden. De in dit artikel 
neergelegde toepasselijke aansprakelijkheidsbeperking wordt mede 
bedongen ten behoeve van de vennoten van Camelot Accountancy en 
al degenen die ten behoeve van haar en/of haar vennoten 
werkzaamheden verrichten en/of voor de uitvoering van de opdracht 
zijn ingeschakeld. 

7. Camelot Accountancy 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 of namens 
opdrachtgever aan Camelot Accountancy of anderszins het gevolg is 
van handelen of nalaten van of namens opdrachtgever. Indien de 
opdrachtgever (mede) handelt ten behoeve van derden, staat hij ervoor 
in dat deze gebonden zijn aan de in deze algemene voorwaarden 
vervatte bedingen. 

8. Camelot Accountancy is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of 
derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten 
van door Camelot Accountancy ingeschakelde hulppersonen 
(werknemers van Camelot Accountancy daaronder niet begrepen), ook 
indien deze werkzaam zijn bij een met Camelot Accountancy verbonden 
organisatie. 

 
 
Artikel 15 | Elektronische communicatie en werkzaamheden op locatie 
 
1. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en 

Camelot Accountancy door middel van elektronische middelen met 
elkaar communiceren.  

2. Opdrachtgever en Camelot Accountancy zijn jegens elkaar niet 
aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van 
hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van com-
municatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge 
van niet aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische 
communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur 
gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische 
communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed 
functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor 
elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor 
zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld.  

3. Zowel opdrachtgever als Camelot Accountancy zullen al hetgeen rede-
lijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter 
voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-
uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend 
bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden 
elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is 
geleverd door de ontvanger. 

4. Indien Camelot Accountancy op locatie van Opdrachtgever Werkzaam-
heden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, 
die voldoet aan de wettelijk gestelde arbonormen en aan andere toepas-
selijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. 
Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Camelot Accountancy in 
dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die 
naar het oordeel van Camelot Accountancy noodzakelijk of nuttig zijn om 
de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen 
(wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (compu-
ter)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen 
onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en 
viruscontrole procedures. Camelot Accountancy zal viruscontrole 
procedures toepassen wanneer Camelot Accountancy van de faciliteiten 
van Opdrachtgever gebruik maakt. 
 
 

Artikel 16 | Online dienstverlening 
 

1. Camelot Accountancy biedt aan opdrachtgever de mogelijkheid om 
gebruik te maken van vormen van online dienstverlening (hierna te noe-
men “Camelot Online”) en waartoe opdrachtgever tegen 
overeengekomen voorwaarden en prijzen een abonnement kan nemen 
bij Camelot Accountancy zoals beschreven in het door opdrachtgever 
hiertoe getekende aanvraagformulier.  

2. In geval opdrachtgever op enigerlei wijze gebruik maakt van Camelot 
Online zijn deze voorwaarden daarop van toepassing en is Camelot Ac-
countancy niet aansprakelijk voor schade in welke zin dan ook die 
(direct dan wel indirect) optreedt bij deze vorm van dienstverlening, 
tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid van 
Camelot Accountancy en met inachtneming van het gestelde onder 
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artikel 14. Met name is Camelot Accountancy niet aansprakelijk voor 
schade die verband houdt met, of het gevolg is van, onderbrekingen in, 
of blokkeringen van toegang tot Camelot Online, handelingen van 
andere gebruikers, wijzigingen in login-procedures en/of 
abonnementsgegevens. 

3. Opdrachtgever en diens gebruikers van Camelot Online zijn verplicht 
zorgvuldig om te gaan met de verstrekte programmatuur. 
Opdrachtgever en diens gebruikers zullen zich daarbij opstellen en 
gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig 
gebruiker mag worden verwacht. Ook zal opdrachtgever zich hierbij 
houden aan de voorwaarden zoals zijn overeengekomen en/of geldend 
in de relatie tot de leverancier(s) van Camelot Online. 

4. In verband met de online dienstverlening zoals beschreven in lid 1 ver-
leent opdrachtgever toestemming aan Camelot Accountancy om 
conform de afspraken daarover bij het gekozen abonnement online 
mee te kijken en/of op verzoek van opdrachtgever mutaties aan te 
brengen en overige ondersteuning te verlenen. 

5. Opdrachtgever geeft aan Camelot Accountancy toestemming om de 
benodigde persoons- en bedrijfsgegevens van opdrachtgever en de 
door haar opgegeven gebruikers op te nemen in de registratie van 
Camelot Accountancy welke nodig is voor haar administratie en 
beheerstaken met betrekking tot de in lid 1 tot en met 4 beschreven 
online dienstverlening van Camelot Online. Deze gegevens zullen niet 
aan derden worden verstrekt tenzij Camelot Accountancy hiertoe 
krachtens de wet, regelgeving of rechterlijke uitspraak verplicht is. 

6. Het is opdrachtgever niet toegestaan zijn of haar abonnement inzake 
Camelot Online of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten 
aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven. De op-
drachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het adequaat en 
zorgvuldig gebruik en beheer van de geleverde of ter beschikking 
gestelde programmatuur, de licentie en/of de gebruikersgegevens. 

7. In verband met het gestelde in dit artikel is Camelot Accountancy ge-
rechtigd de aan opdrachtgever verstrekte gebruikersgegevens inzake 
Camelot Online op te eisen en/of te gebruiken, indien en zo lang de 
gebruiker handelt in strijd met enige bepaling uit deze overeenkomst 
en/of diens verplichtingen uit hoofde van andere aan Camelot 
Accountancy verstrekte opdrachten niet of niet tijdig en/of adequaat 
nakomt (waaronder diens betalingsverplichtingen). Bovendien is 
Camelot Accountancy in dat geval gerechtigd de overeenkomst met 
onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden, dit alles zonder dat 
een recht op schadevergoeding van de gebruiker jegens Camelot 
Accountancy ontstaat. Gebruiker is alsdan gehouden alle geleden 
schade aan Camelot Accountancy te vergoeden. 

8. Voor de diensten die Camelot Accountancy aan opdrachtgever als ge-
bruiker van Camelot Online aanbiedt is Camelot Accountancy mede af-
hankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. Camelot Ac-
countancy is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard of uit 
welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde 
partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of 
infrastructuur van derde partijen en Camelot Accountancy sluit iedere 
aansprakelijkheid dienaangaande uit.  

 

 
Artikel 17 | Vervaltermijn 
 
1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, ver-

vallen vorderingsrechten en andere  bevoegdheden van opdrachtgever 
uit welke hoofde ook jegens Camelot Accountancy in verband met het 
verrichten van werkzaamheden door Camelot Accountancy in ieder 
geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd 
of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en 
bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht 
in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de 
klachtbehandeling. 

 
 
 

Artikel 18 | Opschortingrecht 

 
1. Camelot Accountancy is bevoegd om na een zorgvuldige belangenaf-

weging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, 
waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan 
Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare 
vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot Bescheiden van 
Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Camelot Accountancy 
hebben ondergaan. 

 
 
Artikel 19 | Toepasselijk recht en forumkeuze 
 
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Camelot Accountancy 

waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands 
Recht van toepassing. 

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen op-
drachtgever en Camelot Accountancy, waarop deze voorwaarden van 
toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter 
behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het 
arrondissement waar Camelot Accountancy zijn woonplaats heeft.  

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en Camelot Ac-
countancy bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor 
te leggen. Partijen hebben tevens de mogelijkheid om hun geschil door 
middel van Mediation te beslechten waartoe in dat geval met beider in-
stemming een NMI geregistreerde mediator zal worden aangezocht. 

4. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het 
onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene 
voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de 
desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elke 
geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop 
wel een beroep kan worden gedaan.  

5. Ingeval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging 
onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de 
opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden. 

 


