Algemene voorwaarden van Siegelaer pensioen innovator
Artikel 1: Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen tot diensten,
adviezen, werkzaamheden en producten van werkzaamheden van Siegelaer pensioen innovator in de
hoedanigheid van onafhankelijk opdrachtnemer, hierna aan te duiden als: opdrachtnemer.
Opdrachtnemer, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68242654, kan ook handelen
onder de handelsnaam Siegelaer pension innovator.
Opdrachtnemer handelt voor een opdrachtgever op basis van een door beide partijen getekende
schriftelijke overeenkomst. Daarop zijn deze algemene voorwaarden van toepassing tenzij expliciet
anderszins overeengekomen is in die overeenkomst.

Artikel 2: Uitvoering van een opdracht
Opdrachtnemer voert een opdracht uit zoals van een vakbekwaam pensioen- en
beleggingsdeskundige mag worden verwacht. Opdrachtnemer gaat ervan uit dat de opdrachtgever
hem alle relevante informatie betrouwbaar, volledig en op tijd verstrekt die nodig is voor de
uitvoering van een opdracht. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuiste,
onvolledige of te laat aangeleverde informatie door de opdrachtgever. De opdrachtgever spreekt
opdrachtnemer zo snel mogelijk erop aan, als opdrachtgever vindt of zorgen heeft dat
opdrachtnemer een opdracht niet goed uitvoert.

Artikel 3: Honorarium en betalingsvoorwaarden
Opdrachtnemer brengt voor de uitvoering van een opdracht een honorarium in rekening. In de
schriftelijke overeenkomst staat vermeld hoe het honorarium is bepaald: als een vast bedrag voor de
opdracht of als een uurtarief per gedeclareerd uur. Onkosten zoals portokosten, kopieerkosten en
materiaalkosten worden aanvullend in rekening gebracht. Als dat is overeengekomen in de
schriftelijke overeenkomst, worden reiskosten in rekening gebracht. Omzetbelasting die van
toepassing is wordt eveneens in rekening gebracht.
Voor een opdracht die opdrachtnemer voor een vast bedrag uitvoert stuurt deze aan de
opdrachtgever een factuur voor betaling ineens of voor betaling in delen. Voor een opdracht die
opdrachtnemer voor een uurtarief uitvoert stuurt deze aan de opdrachtgever periodiek een factuur.
Opdrachtgever dient de factuur binnen 14 dagen te hebben voldaan. Indien de opdrachtgever de
factuur niet binnen 30 dagen heeft voldaan, kan opdrachtnemer wettelijke rente in rekening
brengen. Ook kan opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten.
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Artikel 4: Intellectueel eigendomsrecht
Opdrachtnemer behoudt het intellectueel eigendomsrecht van alle (geestes-)producten waaronder
vervaardigde materialen, werkproducten en technieken voor de opdrachtgever. Als de
opdrachtgever buiten zijn organisatie de (geestes-)producten van opdrachtnemer wil gebruiken, dan
vraagt hij opdrachtnemer tevoren schriftelijke toestemming.

Artikel 5: Geheimhouding
Opdrachtnemer houdt alle vertrouwelijke informatie die hij van de opdrachtgever ontvangt geheim
tegenover derden. De opdrachtgever houdt de vertrouwelijke informatie die opdrachtnemer aan
hem heeft verstrekt geheim tegenover derden. Partijen zijn gehouden tot geheimhouding na
beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in artikel 1.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
De opdrachtgever kan opdrachtnemer alleen aansprakelijk stellen voor directe schade indien deze
directe schade toerekenbaar is aan opdrachtnemer ten gevolge van een tekortkoming in de
uitvoering van een opdracht, die redelijkerwijs bij zorgvuldig handelen niet zou hebben
plaatsgevonden. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor gederfde winst, verminderde
opbrengst en overige indirecte of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten. Opdrachtgever dient een
vordering tot schadevergoeding schriftelijk aan opdrachtnemer te doen toekomen binnen een half
jaar nadat opdrachtnemer de opdracht heeft beëindigd. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is
beperkt tot de netto honoraria overeenkomstig artikel 3, exclusief onkosten en reiskosten, die
opdrachtnemer van de opdrachtgever heeft ontvangen voor de uitvoering van de opdracht waar de
schade betrekking op heeft over maximaal de periode van de laatste 6 kalendermaanden, tenzij
sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van schadeclaims door derden die gebaseerd zijn op
diensten of (geestes-)producten die opdrachtnemer aan de opdrachtgever heeft geleverd.

Artikel 7: Voortijdige beëindiging van een opdracht
Zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer mogen de uitvoering van een opdracht voortijdig
eenzijdig beëindigen, mits het voornemen daartoe schriftelijk en gemotiveerd aan de andere partij is
medegedeeld, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Honorarium is verschuldigd
naar rato van de geleverde diensten.

Artikel 8: Geschillen en Toepasselijk recht
Indien er tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer een geschil ontstaat naar aanleiding van de
uitvoering van een opdracht, dan proberen partijen eerst in redelijkheid en billijkheid tot
overeenstemming te komen. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement van de rechtbank Gelderland. Nederlands recht is van toepassing op alle
overeenkomsten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.
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