Algemene voorwaarden Creatals – BoekhoudCheerleader & CashflowQueen
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Creatals – BoekhoudCheerleader & CashflowQueen (hierna te noemen: Creatals) is een eenmanszaak
en gevestigd te Neer, gemeente Leudal. Creatals is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 66028469.
Een opdracht komt eerst tot stand, nadat deze door Creatals is aanvaard.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Creatals aanvaarde opdrachten, met
inbegrip van aanvullende alsook vervolgopdrachten.’
Iedere aansprakelijkheid van Creatals is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de
afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Creatals aanspraak geeft, welk bedrag dient te
worden vermeerderd met het per geval uit de betreffende verzekering voorvloeiende eigen risico.
Aanspraken tot schadevergoeding verjaren binnen een jaar na de dag waarop de cliënt bekend is
geworden met de schade en met de aansprakelijkheid daarvoor van Creatals.
Bij het inschakelen van derden ter uitvoering van de door opdrachtgever aan Creatals verstrekte
opdracht, zal Creatals steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Creatals is niet aansprakelijk
voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Creatals gaat er van uit, en bedingt zo
nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele
aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
De opdrachtgever vrijwaart Creatals tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van
juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de
werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van
Creatals.
De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt te behoeve van diegenen die voor
Creatals werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.
Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het loon, vermeerderd met omzetbelasting
verschuldigd. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening gebracht worden. Creatals
heeft met de opdrachtgever het loon afgesproken, op basis waarvan de werkzaamheden worden
verricht. Het loon is vermeld in de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Creatals.
Creatals is gerechtigd om het bij de opdracht overeengekomen uurloon jaarlijks op 1 januari te wijzigen.
Creatals is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van voorschotten te verlangen.
De werkzaamheden worden periodiek aan opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is
gehouden de factuur binnen de betalingstermijn van 14 dagen te voldoen, bij gebreke waarvan de
opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is.
Bij gebreke van een tijdige betaling van haar declaratie(s) is Creatals gerechtigd de wettelijke rente in
rekening te brengen, evenals de buitengerechtelijke incassokosten. Voorts is Creatals in geval van niet
tijdige betaling door de opdrachtgever gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten en/of op te
zeggen, onverminderd haar recht om tot gerechtelijke invordering van het openstaande bedrag over te
gaan.
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Creatals is onderworpen aan het Nederlands Recht.
Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan
wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige
overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg,
zittingslocatie Roermond.
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