JaaB; Algemene Voorwaarden
JaaB, JaaB advies, JaaB juridisch, JaaB personeel en lonen, JaaB (bedrijfs) financiën, en JaaB
voor dienstverleners zijn handelsnamen van de Stichting JaaB advies, statutair gevestigd te
Susteren, gemeente Echt-Susteren, kantoorhoudende te 6131 KJ Sittard aan de Kleine Steeg
13 en ingeschreven in het Handelsregister Limburg onder nummer 60237090.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden welke worden
verricht door of namens JaaB (inclusief aanvullende – en vervolgopdrachten) en op alle
rechtsverhoudingen van JaaB met derden.
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden waarnaar van de opdrachtgever
afkomstige stukken verwijzen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
Naast deze algemene voorwaarden hanteert JaaB bij de meeste producten en diensten
Productvoorwaarden welke bij een specifieke opdracht ter hand worden gesteld.
2. JaaB is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde
algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe (vervolg)opdrachten.
3. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door JaaB en namens haar uitgevoerd, ook indien
het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde
persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek
zijn van toepasselijkheid uitgesloten.

6. JaaB zal bij de inschakeling van niet bij haar organisatie werkzame derden (bijvoorbeeld
deurwaarders, deskundige of vertalers) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. JaaB is
echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
7. JaaB is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te
verlangen. Eerst na ontvangst van voorschot zal JaaB haar werkzaamheden behoeven aan te
vangen. Het voorschot zal worden verrekend bij de laatste declaratie voor de werkzaamheden
waarop het voorschot betrekking heeft.
8. De betalingstermijn van declaraties is 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de factuur.
Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zijn
vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke handelsrente buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd. De opdrachtgever is niet bevoegd de betaling op te schorten of te verrekenen.
Betwisting en/of reclame van toegezonden facturen dient binnen 8 dagen na factuurdatum
schriftelijk plaats te vinden, bij voorkeur per e-mail aan kantoor@jaabadvies.nl. Na het
verstrijken van deze termijn wordt de factuur geacht onbetwist te zijn.

4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal het door opdrachtgever verschuldigde
honorarium worden vastgesteld aan de hand van de op het moment van opdracht geldende
prijs zoals opgenomen in de JaaB Productencatalogus. Indien enige dienst wordt uitgevoerd
die daarin niet is opgenomen, dam wel geen vaste prijs kent, zal de vaststelling van de prijs
plaatsvinden door middel van het gewerkte aantal uren vermenigvuldigd met het geldende
uurtarief.

9. De aansprakelijkheid van JaaB is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit
hoofde van de door JaaB afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald,
vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico. Als
om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is
aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door de opdrachtgever in het kader van de
betreffende overeenkomst betaalde bedrag, tot een maximum van € 10.000,-. De in dit artikel
bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het
gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van JaaB.
De opdrachtgever vrijwaart JaaB tegen aanspraken van derden in verband met de voor
opdrachtgever verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

5. Kosten welke niet in het vorige artikel bedoelde tarief zijn opgenomen, zoals (maar niet
beperkt tot) reiskosten, deurwaarderkosten, griffierecht, kosten van door JaaB ingeschakelde
derden, zullen aan de op opdrachtgever worden doorbelast. Alle verschuldigde bedragen
worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

10. Op alle overeenkomsten met JaaB is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle
geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter in de
Rechtbank Limburg, met dien verstande dat partijen allereerst zullen trachten door middel
van mediation een oplossing te bereiken.
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