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1. PUNT International Change Engineers B.V. (hierna te noemen:  

“de vennootschap”) is een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid. De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel te Amsterdam onder nummer 63494779.

2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve 

van al diegenen die voor de vennootschap werkzaam zijn.

3. Onder “opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de partij 

die de opdracht geeft aan de vennootschap.

4. Onder “opdrachtnemer” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de 

vennootschap.

5. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de 

vennootschap. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 

Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Indien de opdracht aan opdrachtnemer mondeling is verstrekt en deze op 

verzoek van opdrachtgever met de uitvoering is gestart, wordt de opdracht 

geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene 

voorwaarden.

7. In deze algemene voorwaarden wordt onder “werkzaamheden” verstaan alle 

werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer 

uit andere hoofde direct verband houdende 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 omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de 

opdrachtbevestiging.

8. Het staat de vennootschap vrij verleende opdrachten onder haar 

verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen personeelsleden van de 

vennootschap te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van 

hulppersonen en derden.

9. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer 

naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende 

opdracht, tijdig in de door opdrachtnemer gewenste vorm ter beschikking te 

stellen.

10. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan 

opdrachtnemer verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden 

afkomstig zijn.

11. De vennootschap zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de 

uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen de zorg 

van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

12. De (voorschot-)declaraties van de vennootschap dienen binnen 14 dagen 

na dagtekening te worden voldaan, bij gebreke waarvan de wettelijke rente 

verschuldigd is en de dienstverlening kan worden opgeschort of beëindigd.  

De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering zijn 

voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van het 

factuurbedrag inclusief btw, doch ten minste € 100,--.

13. De gezamenlijke aansprakelijkheid van de vennootschap en de personeelsleden 

van de vennootschap is in haar totaliteit steeds beperkt tot maximaal het 

jaarhonorarium dat opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende opdracht 

heeft ontvangen, doch nooit meer dan het bedrag dat in het desbetreffende 

geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de vennootschap 

wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico dat 

ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende 

geval voor rekening van de vennootschap komt.

14. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering 

mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door de 

vennootschap in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening 

gebrachte én door de opdrachtgever betaalde bedrag (inclusief btw), tot een 

maximum van € 50.000,--.

15. De vennootschap is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van 

hulppersonen en derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade 

op de hulppersonen of de derde kan worden verhaald. De vennootschap is 

gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en 

derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

16. De opdrachtgever vrijwaart de vennootschap tegen alle aanspraken van derden, 

de door de vennootschap in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, 

die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte 

werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van 

de vennootschap.

17. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing 

zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt 

overeengekomen zullen alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding 

van de totstandkoming of de uitvoering van de opdracht, inclusief alle 

declaratiegeschillen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de regio 

waar de opdrachtnemer is gevestigd.
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