ALGEMENE

VOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities
1.1
Opdrachtnemer; Advoco, éénmanszaak met beperkte aansprakelijkheid.
1.2

Opdracht; een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v.BW Waarbinnen Advoco
zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt opdrachten te (doen) verrichten.

1.3

Opdrachtgever; de (rechts-)persoon die aan Advoco opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van
opdrachten.

1.4

Uitvoerder; de (rechts-)persoon die de opdracht als bedoeld in 1.2 bij de opdrachtgever uitvoert.

1.5

Counsellor; vertegenwoordiger van Advoco belast met de begeleiding van de opdracht.

1.6

Partijen; opdrachtgever en Advoco.

1.7

Contractperiode; de aanvankelijk bij de aanvaarding van het plan van aanpak overeengekomen duur van
de opdracht.

1.8

Plan van aanpak; de uitwerking of bijstelling van de opdracht, de planning van de uitvoering, de te
bereiken resultaten en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

1.9

Werkdag; twee dagdelen van vier uren, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden en totstandkoming
overeenkomst
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen, offertes en opdrachten met
betrekking tot het door Advoco leveren van diensten in de ruimste zin van het woord, alsmede op de
aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q.
rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
2.2

Een verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij de
opdrachtgever daarbij voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarden van Advoco
uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen
voordat hierover schriftelijk overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele
algemene voorwaarden van de opdrachtgever en andere op documenten van de opdrachtgever
afgedrukte bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

2.3

Overeenkomsten van de opdrachten komen schriftelijk tot stand door ondertekening door partijen
van een overeenkomst en/of de opdrachtbevestiging en vermelden tenminste: een omschrijving van de
opdracht, de verwachte duur van de werkzaamheden en de tarieven. De in de overeenkomst van de
opdracht c.q. de opdrachtbevestiging genoemde verwachte duur en tariefstelling zijn ramingen die op
basis van inzichten ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend werden
beschouwd.

2.4

De opdracht wordt niet in overwegende mate aangegaan met het oog op een bepaalde persoon die met
Advoco of in zijn dienst een beroep uitoefent. Toepassing van artikel 7:404 BW is derhalve
uitgesloten.

Artikel 3 - Offertes
3.1
Alle voorstellen en offertes aangeboden door Advoco zijn veertien dagen geldig, tenzij anders
aangegeven. Advoco is slechts aan het voorstel of offerte gebonden indien de aanvaarding door de
opdrachtgever schriftelijk binnen veertien dagen, middels een ondertekende overeenkomst, wordt
bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.2

De prijzen in de genoemde voorstellen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder
verzend- en administratiekosten, telefoonkosten, verblijfkosten, mobiliteitskosten tenzij anders
aangegeven.

©2019
Pagina 1 van 7

ALGEMENE

VOORWAARDEN

3.3

Indien de aanvaarding al dan niet (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in het voorstel of offerte
opgenomen aanbod is Advoco daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Advoco anders aangeeft.

3.4

Een samengestelde prijsopgave verplicht Advoco niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5

Voorstellen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst
4.1
De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door
of onder verantwoordelijkheid van Advoco.
4.2

Waar nodig voor de juiste invulling van de opdracht verleent opdrachtgever aan Advoco, haar
medewerkers en de uitvoerder(s) een algemene volmacht tot het verrichten van rechtshandelingen
namens opdrachtnemer met of jegens derden. Opdrachtgever vrijwaart op eerste verzoek Advoco, haar
medewerkers en de uitvoerder(s) tegen aanspraken van derden verband houdende met de uitvoering
van de opdracht, de op basis van voornoemde volmacht tot stand gekomen overeenkomsten
daaronder begrepen.

4.3

Een uitvoerder kan worden vervangen indien Advoco dit dienstig acht voor de juiste uitvoering van de
opdracht. In dit geval wordt vooraf overleg gevoerd met de opdrachtgever en Advoco.

4.4

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Advoco het recht
bepaalde werkzaamheden in overleg met de opdrachtgever te laten verrichten door anderen dan
Advoco.

4.5

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Advoco c.q. de uitvoerder aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Advoco c.q. uitvoerder
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig
aan Advoco c.q. de uitvoerder zijn verstrekt, heeft Advoco het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6

Advoco is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Advoco c.q. uitvoerder
is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of volledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5 - Wijziging van de overeenkomst
5.1
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig
en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Advoco zal de opdrachtgever zo spoedig
mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties
zal hebben, zal Advoco de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Advoco daarbij aangeven in hoeverre de wijziging
of aanvulling van de overeenkomst een vermindering of vermeerdering van dit honorarium tot gevolg
heeft.

5.5

In afwijking tot lid 5.3 zal Advoco geen aanvullend honorarium in rekening brengen indien de
wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Advoco kunnen worden
toegerekend.
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Artikel 6 - Verlenging en beëindiging
6.1
De overeenkomst wordt na de overeengekomen looptijd van rechtswege beëindigd, tenzij partijen
uiterlijk één kalendermaand voor het einde van de contractperiode schriftelijk anderszins
overeengekomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet tenzij
daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken.
6.2

Advoco is gerechtigd de opdracht gedurende de contractperiode tussentijds op te zeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzegging dient steeds schriftelijk te
geschieden.

6.3

In afwijking van het in het vorige artikel bepaalde kunnen partijen de onderhavige overeenkomst met
onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:

6.3.1

de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

6.3.2

de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

6.3.3

de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;

6.4

Opdrachtgever legt aan Advoco en de uitvoerder geen handelingen op die in strijd zijn met het
geldende recht, de statuten van de opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van
opdrachtgever en/of de beroepsethiek.

6.5

Indien één der partijen de overeenkomst opzegt krachtens de in de vorige leden genoemde redenen, is
deze partij jegens de opgezegde partij niet tot enige schadevergoeding gehouden.

6.6

Advoco heeft het recht haar werkzaamheden in het kader van de opdracht op te schorten danwel deze
overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de
opdrachtgever jegens haar in verzuim verkeerd.

Artikel 7 – Vergoedingen
7.1

Advoco houdt voor de opdracht een tijdsverantwoording bij, welke als basis dient voor de berekening
van het aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium, tenzij partijen een vast honorarium
zijn overeengekomen voor een vastomlijnde opdracht.

7.2

Advoco brengt bij de opdrachtgever voor een werkdag niet meer dan twee dagdelen van vier uren in
rekening, tenzij daarover van tevoren tussen de uitvoerder en de opdrachtgever afwijkende afspraken
zijn gemaakt. Advoco wordt van een dergelijke afspraak door de opdrachtgever schriftelijk op de
hoogte gesteld.

7.3

Advoco declareert maandelijlks de door haar in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden.
Betaling van het factuurbedrag dient -onder afstanddoening van het recht van de opdrachtgever op
korting, opschorting of verrekening- te geschieden binnen veertien dagen na verzending van de
declaratie. Indien de opdrachtgever niet, niet geheel of niet tijdig de declaratie betaalt, is zij van
rechtswege in verzuim is en gehouden is tot vergoeding van de wettelijke handelsrente over het
openstaande bedrag exclusief incassokosten vavn 45 euro, gedurende de periode dat zij in verzuim
verkeert. Declaraties zijn te allen tijde voorzien van een specificatie.

7.4

Advoco is gerechtigd op basis van voorschotdeclaraties te factureren. Verrekening van het voorschot
vindt steeds per maand achteraf plaats, tenzij anders overeengekomen.

7.5

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zal het
verschuldigde van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

7.6

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan,
zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.

7.7

Is de opdrachtgever in gebreke met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen uit deze
overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in buiten rechte zonder enig recht op korting of verrekening – voor rekening van de opdrachtgever, een en ander
conform het het rapport Voorwerk II.
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Tot meerdere zekerheid van al hetgeen opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welken hoofde
dan ook aan Advoco verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder
mede begrepen, is opdrachtgever verplicht om aan Advoco op diens eerste verzoek zekerheden te
verlenen in de vorm van een pand- of hypotheekrecht.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1
Advoco voert de overeengekomen opdracht met inachtneming van het door opdrachtgever aanvaarde
plan van aanpak naar beste weten en zo zorgvuldig als van haar verwacht kan worden uit.
8.2

Advoco neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen
garantie omtrent de resultaten van de opdracht.

8.3

Advoco is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade – al dan
niet geleden door opdrachtgever of derden – ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van
de opdrachtgever, samenhangend met handelingen van, dan wel niet, niet tijdige of niet behoorlijke
nakoming van de verplichting uit hoofde van deze
overeenkomst door Advoco en/of de uitvoerder. Advoco in nimmer aansprakelijk voor indirecte
schade aan de zijde van de opdrachtgever.

8.4

De in het vorige lid opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is te
wijten aan opzet of grove nalatigheid van Advoco of de uitvoerder.

8.5

De aansprakelijkheid van Advoco is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt
gedekt, beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering.

8.6

Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering
wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Advoco– onverminderd het bepaalde in lid 8.4 – beperkt tot
maximaal het over de laatste twee maanden in rekening gebrachte honorarium.

8.7

De opdrachtgever is gehouden om Advoco en de uitvoerder te vrijwaarden en schadeloos te stellen ter
zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle
daarmee verband houdende financiële gevolgen.

8.8

De opdrachtgever vrijwaart Advoco en de uitvoerder en de stelt deze zonodig schadeloos voor alle
aansprakelijkheid, ontstaan door handelingen van personen die naast de uitvoerder zitting hebben in
dezelfde bestuurlijke organen van de opdrachtgever.

8.9

Indien en voorzover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter
op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de
desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk
overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 9 - Onderzoek en reclames
9.1
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever op straffe van verval van recht
om herstel te vorderen binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na
voltooiing, van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Advoco. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten,
zodat Advoco in staat is adequaat te reageren.
9.2

Indien een klacht gegrond is, zal Advoco de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen,
tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de
opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

9.3

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is,
zal Advoco slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.
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Artikel 10 - Overmacht
10.1
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en
die redelijkerwijs niet aan Advoco c.q. de uitvoerder kunnen worden toegerekend. Omstandigheden
die overmacht kunnen veroorzaken zijn: stakingen, ziekte of het overlijden van 1e en 2e graads
familieleden, een onvervangbaar gebleken uitvoerder en een algemeen gebrek aan voor het tot stand
brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.
10.2

De partij die door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien kan, zonder enige
verplichtingen tot schadevergoeding en onverminderd de haar verdere toekomende rechten, deze
overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden.

10.3

De partij die voorziet dat hij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze overmacht
onverwijld schriftelijk aan de andere partij.

10.4

De opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst
aan Advoco voor reeds geleverde diensten verschuldigde vergoedingen voldoen aan Advoco.

10.5

Indien Advoco bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan,
of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q.
uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur – zonder enig
recht op korting of verrekening – te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 11 - Geheimhouding en concurrentie
11.1
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de
overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere
partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
11.2

Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de
overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

11.3

Advoco zal de uitvoerder verplichten geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle informatie met
een vertrouwelijk karakter zoals hiervoor in lid 11.1 omschreven en de activiteiten van de
opdrachtgever en de daarmee gelieerde ondernemingen betreffen. Deze verplichting geldt zowel
gedurende de looptijd van de overeenkomst als na de beëindiging daarvan.

11.4

Het is de opdrachtgever en de aan haar gelieerde personen verboden om gedurende de duur van de
opdracht, alsmede gedurende een periode van één jaar na beëindiging van de opdracht, geen directe of
indirecte contractuele relatie, hoe ook genaamd of geconstrueerd, aan te (doen) gaan met de
uitvoerder, zijn vervanger, of met de door Advoco in het kader van de onderhavige overeenkomst
ingeschakelde hulppersonen en/of derden, tenzij partijen anders overeengekomen. Voor iedere
overtreding van dit beding is opdrachtgever een boete verschuldigd aan opdrachtnemer van € 25.000,-, te vermeerderen met een boete van € 2.500,-- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt,
onverminderd het recht van Advoco om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 - Intellectuele eigendommen
12.1
Onverminderd het bepaalde in artikel 11 (geheimhouding) behoudt Advoco en/of de uitvoerder zich
alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van opdracht door of
vanwege Advoco zijn ontwikkeld of reeds voorheen door of vanwege haar waren ontwikkeld, dan wel
voorheen door of vanwege de uitvoerder waren ontwikkeld, ook indien de voor intellectuele eigendom
vatbare zaken als aparte post, in de offerte, in het aanbod, in het plan van aanpak of de factuur zijn
vermeld.
12.2
Alle door Advoco verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen,
software, films, (elektronische) bestanden enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt
voor eigen gebruik van de opdrachtgever. Opdrachtgever is betreffende voormelde informatie en
documentatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advoco niet gerechtigd tot
verveelvoudiging, openbaarmaking of ter kennis brenging aan derden.
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Advoco behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder nadrukkelijk voorwaarde dat hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht noch de naam van de opdrachtgever
kan worden herleid door beschikbaar gestelde informatie.
Advoco registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van opdrachtgevers. Een ieder die gebruik maakt
van de diensten van Advoco geeft op voorhand aan degenen die deze diensten verlenen de
toestemming om de gegevens, waarvan de kennisneming door anderen van Advoco dan de direct
betrokken uitvoerders nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van relatiebeheer, ter kennis van die
anderen te brengen.

Artikel 13 – AVG – Privacy statement
Advoco, gevestigd aan Middelburglaan 14, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring:
Advoco verwerkt uw persoonsgegevens doordat uw gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze
gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn
dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@advoco.nl, dan verwijderen wij deze
informatie.
Advoco verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Advoco verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig
hebben voor onze belastingaangifte.
Advoco neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's
of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Advoco) tussen zit. Advoco gebruikt
de volgende computerprogramma's of -systemen: Microsoft Windows 10 pro met de daarbij horende apps.
Microsoft Office 365. Cloud omgeving van Google Drive en Dropbox. ESET Securtiy.
Advoco bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de persoonsgegevens.
Advoco verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Artikel 14 - Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden
13.1
Van de algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
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13.2

Advoco is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking
op het aankondigende tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed
op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij partijen anders overeenkomen.

13.3

Indien en voorzover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter
op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de
desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk
overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

13.4

In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling strijdige bepalingen
bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden

13.5

Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en Advoco is Nederlands recht van toepassing.

13.6

Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de
onderhavige overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn,
overeen deze voor te leggen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch.
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