
 

Algemene Voorwaarden Eelco Smit Consultancy B.V. 
 
 
 

 
 
1. Toepasbaarheid 
1.1 Eelco Smit Consultancy B.V. is gespecialiseerd in het verlenen van waarde toevoegende diensten aan ondernemingen, 

ondernemers en particulieren op het gebied van coaching, mentoring, corporate finance advies, en strategisch advies. 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening aan cliënten van Eelco Smit Consultancy B.V.  

  
2. Dienstverlening 
2.1. Alle dienstverlening wordt geacht te worden verricht door Eelco Smit Consultancy B.V. De artikelen 7:404 en 7:407, 

lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing. Dit geldt ook indien het de bedoeling is dat de dienstverlening 
door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. 

2.2 Tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet, vrijwaart de cliënt Eelco Smit Consultancy B.V. tegen 
aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen 
met de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht. 

 
3. Beloning 
3.1. De beloning voor Eelco Smit Consultancy B.V. omvat het honorarium plus de door Eelco Smit Consultancy B.V. op 

verzoek van cliënt werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de dienstverlening door Eelco Smit Consultancy B.V. 
ten behoeve van de cliënt zijn betaald aan derden. 

3.2. Tenzij tussen partijen anders is afgesproken of het voortvloeit uit de aard van de dienstverlening, wordt het honorarium 
bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende dienstverlening geldende uurtarief. 

3.3. Indien de cliënt meent dat hij niet tot betaling van een werkzaamheid gehouden is, laat hij dit binnen veertien dagen na 
de desbetreffende factuur schriftelijk en gemotiveerd weten aan Eelco Smit Consultancy B.V. 

 
4. Betaling 
4.1. Behoudens voorzover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak wordt telkens 

na afloop van een periode van maximaal een maand gedeclareerd. 
4.2. De betalingstermijn bedraagt vijf dagen. 
 
5. Aansprakelijkheid 
5.1. Iedere aansprakelijkheid van Eelco Smit Consultancy B.V. is beperkt tot het door Eelco Smit Consultancy B.V. in het 

kader van de dienstverlening ontvangen honorarium. 
5.2. Indien de dienstverlening met zich meebrengt dat door Eelco Smit Consultancy B.V., in overleg met de cliënt, een 

vennootschap of persoon wordt ingeschakeld die niet deel uitmaakt van Eelco Smit Consultancy B.V. om 
werkzaamheden in het kader van de dienstverlening te verrichten, is Eelco Smit Consultancy B.V. niet aansprakelijk 
voor fouten die door deze vennootschap of persoon mochten worden gemaakt.  

 
6. Nederlands recht 
6.1. Op de relatie tussen Eelco Smit Consultancy B.V. en haar cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
6.2. Alle (contractuele en buitencontractuele) geschillen tussen Eelco Smit Consultancy B.V. en haar cliënt zullen uitsluitend 

worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 
 
 
 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam onder nummer 34178571 eveneens het nummer 
van de vennootschap. Het BTW nummer van de vennootschap is NL8110.33.247.B01. 

 


