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Algemene voorwaarden van:

TADM, Uw administrateur

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24382893

Hierna te noemen TADM

1. Toepasselijkheid:

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten
aangaande de levering van diensten en / of goederen door TADM.
1.2 De opdrachtgever c.q. koper zal in deze voorwaarden worden aangeduid als “klant”.
1.3 Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van een tussen partijen gesloten
overeenkomst indien en voor zover beide partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.
1.4. Het door de klant zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte,
opdrachtbevestiging of enig ander document waarin naar deze voorwaarden is verwezen geldt als
instemming met de toepassing ervan.
1.5 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

2. Aanlevering van gegevens / medewerking:

2.1 De klant draagt zorg voor het tijdig, volledig en correct aanleveren van alle gegevens die
nodig zijn om de administratie of het afgesproken deel daarvan uit te kunnen voeren.
De door de klant aan te leveren gegevens vormen de basis van de te voeren administratie. Dit wil
zeggen dat als die gegevens niet, niet juist of niet volledig zijn de administratie niet kan kloppen.
In dat geval zijn alle gevolgen daarvan voor rekening en risico van de klant.
2.2 Als door de klant voldaan is aan artikel 2.1 zorgt TADM er voor dat de door TADM volgens
afspraak op te leveren gegevens correct, volledig en tijdig worden opgeleverd en dat aangiftes op
tijd ingediend worden bij de betreffende instanties.
2.3 Indien dit voor de uit te voeren werkzaamheden door TADM noodzakelijk geacht wordt
moet de klant TADM toegang verlenen tot bedrijf, kantoor en administratie van de klant. Onder
TADM wordt hier mede verstaan medewerkers van TADM en / of door TADM ingehuurde
derden.

3. Aansprakelijkheid:

3.1 De aansprakelijkheid van TADM in zake uitgevoerde werkzaamheden is altijd beperkt tot de
door de door TADM af te sluiten aansprakelijkheids-verzekering en kan nooit meer bedragen
dan het door TADM gefactureerde bedrag dat betrekking heeft op de betreffende
werkzaamheden.
3.2 De garantie en de aansprakelijkheid van TADM op door TADM geleverde goederen
beperken zich tot de garantie en de aansprakelijkheid zoals die door de leverancier van TADM
worden verleend en erkend.

4. Prijs:

4.1 Bij het aangaan van een schriftelijke overeenkomst wordt een prijs afgesproken.
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Deze prijs kan jaarlijks worden verhoogd op basis van het relevante prijsindexcijfer dat is
vastgesteld door het C.B.S.
4.2 Voor werkzaamheden waarvoor niet vooraf in een schriftelijke overeenkomst een prijs is
afgesproken wordt het aantal gewerkte uren gefactureerd op basis van het op dat moment
geldende uurtarief van TADM. Dit tarief wordt jaarlijks door TADM nieuw vastgesteld.

5. Betaaltermijn:

5.1 De verschuldigde bedragen moeten betaald worden binnen 21 dagen na factuurdatum naar
het op de factuur genoemde bankrekeningnummer.
5.2 Niet (tijdig) betalen van één of meerdere facturen geeft TADM onherroepelijk het recht op de
dienstverlening per direct op te schorten, zonder dat de betalingsverplichting van de klant
ophoudt te bestaan.
5.3 Door het enkel verstrijken van de genoemde termijn van 21 dagen is de klant in gebreke,
zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De klant is vanaf die datum wettelijke rente
verschuldigd. Alle binnen- en buitengerechtelijke kosten die TADM moet maken ten gevolge
van het niet (tijdig) betalen zijn voor rekening van de klant.

6. Opzegtermijn:

6.1 De overeenkomst tussen de klant en TADM kan worden opgezegd met een opzegtermijn van
een drie maanden per het einde van een kalendermaand.
6.2 Een overeenkomst die (mede) het voeren van (een deel van) de loonadministratie betreft kan
uitsluitend per 31 december van een jaar worden opgezegd met een opzegtermijn van drie
maanden.
6.3 De werkzaamheden die betrekking hebben op administratieperiodes die liggen voor het einde
van de overeenkomst maar uitgevoerd worden na het einde van de overeenkomst worden
gefactureerd op volgens artikel 4.2.

7. Overmacht:

Indien door ziekte of overmacht aan de zijde van TADM de door TADM toegezegde
werkzaamheden niet of niet tijdig uitgevoerd kunnen worden bestaat voor de klant geen enkel
recht op schadevergoeding van de zijde van TADM. Dit risico is in de prijsstelling verwerkt.

8. Toepasselijk recht, bevoegde recht, taalkeuze

8.1 Op alle tussen TADM en de klant gesloten overeenkomsten en eventuele daaruit
voortvloeiende geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
8.2 Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij
dwingend recht anders voorschrijft.
8.3 De voertaal van TADM is de Nederlandse taal. Eventuele vertalingen uit of naar één of
meerdere andere talen komen voor rekening van de klant.

Ridderkerk, 28 oktober 2008

T. Naaktgeboren


