ALGEMENE VOORWAARDEN VAN:
JANSEN EN PARTNERS te Houten
(nader te noemen JANSEN EN PARTNERS)

1.
Op alle door Jansen en Partners uitgebrachte offertes, door Jansen en Partners gesloten
overeenkomsten en wijzigingen daarvan en door Jansen en Partners uit te voeren opdrachten
respectievelijk uitgebrachte adviezen zijn deze voorwaarden onverkort van toepassing. Het
aan Jansen en Partners verstrekken van opdrachten wordt geacht onvoorwaardelijke
erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden. Eventuele condities en/of
voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.

2.
Het door Jansen en Partners uit te brengen advies kan bestaan uit de volgende onderdelen:
A. Advisering op het gebied van pensioenen/pensioenregelingen, die onder meer tot doel
hebben de verzorging van werknemers en gewezen werknemers bij invaliditeit en
ouderdom en de verzorging van hun echtgenoten/partners en van hun kinderen en/of
pleegkinderen;

B. Advisering met betrekking tot oudedagsvoorzieningen, anders dan pensioenen, zoals
stamrechten, lijfrenten e.d. een en ander in de meest ruime zin des woords;

C. Advisering op het gebied en uitvoering van actuariële berekeningen, mede verband
houdende met het in de leden A en B van dit artikel genoemde;

D. Advisering met betrekking tot verzekeringstechnische aspecten, teneinde
polisvoorwaarden en -redacties te toetsen en zo nodig bij te stellen;

E. Advisering met betrekking tot kostenbewaking van lopende regelingen;

F. Het verzorgen van begeleidende activiteiten, zoals het opstellen van de notulen van de
vergadering van aandeelhouders waarin besluiten worden genomen met betrekking tot
onder andere de pensioenvoorziening, het opstellen van aanvullende arbeidsovereenkomsten en/of

pensioenbrieven alsook pensioenreglementen, het opstellen van concepten voor statuten van
rechtspersonen die de pensioenvoorzieningen zullen verzorgen, het opstellen van lijfrente- en
stamrechtovereenkomsten alsmede het opstellen van concept statuten voor rechtspersonen die
lijfrente-, pensioen- of stamrechtvoorzieningen zullen verzorgen;

G. Het adviseren ter zake van employee benefit en de daaruit voortvloeiende activiteiten;

H. Het geven van belastingadviezen en adviezen op het gebied van fiscale planning in de
meest ruime zin des woords;
I. Het verzorgen van begeleidende activiteiten, welke voortvloeien uit of samenhangen
met de hiervoor onder A t/m G. genoemde activiteiten, alles in de meest ruime zin des
woords, ter zake waarvan door de opdrachtgever aan Jansen en Partners een opdracht
is verstrekt;
J. Het verstrekken van adviezen ter zake de persoonlijke financiële planning van de
opdrachtgever welke de volgende gebieden kunnen beslaan: belastingen, huwelijksvermogensrecht
en erfrecht, sociale zekerheid, sparen en beleggen, verzekeren en pensioen en financieringen.

3.
Het door Jansen en Partners uit te brengen advies zal zijn gebaseerd op de door opdrachtgever
op het moment van ondertekenen van de opdracht respectievelijk bij het geven van de
opdracht verstrekte schriftelijke dan wel mondelinge informatie alsook op de op dat moment
geldende fiscale opvattingen zoals blijkt uit literatuur en/of jurisprudentie.

4.
Jansen en Partners zullen de opdracht met zorg uitvoeren en de opdrachtgever schriftelijk
advies uitbrengen. De door Jansen en Partners aangegeven termijn voor het uitbrengen van
haar advies zal steeds indicatief zijn, zodat aan overschrijding van die termijn de opdracht -gever
noch het recht kan ontlenen de overeenkomst te ontbinden noch het recht kan ontlenen
schadevergoeding te eisen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
Indien voor de uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is dat de opdrachtgever zijn
medewerking verleent zal hij steeds tijdig en schriftelijk al de noodzakelijke gegevens of
inlichtingen verschaffen als waarom door Jansen en Partners wordt verzocht. Indien de
opdrachtgever aanpassing respectievelijk wijziging van de opdracht wenst zal Jansen en
Partners de opdrachtgever over de consequenties van deze gewenste aanpassing (in het
bijzonder ten aanzien van de te betalen vergoeding respectievelijk de te verwachten
declaratie) nader informeren.

Jansen en Partners is gerechtigd, indien zij zulks noodzakelijk of wenselijk acht voor een
juiste uitvoering van de overeenkomst respectievelijk opdracht, derden in te schakelen en de
kosten daarvan aan de opdrachtgever door te berekenen, tenzij zulks uitdrukkelijk bij het
verstrekken van de opdracht schriftelijk is uitgesloten. Jansen en Partners zal de
opdrachtgever ten aanzien van de inschakeling van derden op voorhand informeren.

5.
Jansen en Partners is, mede gezien de aard van de door haar te verrichten werkzaamheden,
nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard ook welke hetzij direct hetzij indirect
voortvloeit uit of samenhangt met de door Jansen en Partners verrichte werkzaamheden en/of
verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Jansen
en Partners of haar leidinggevend personeel.
Onverminderd het in de voorgaande zin bepaalde zal Jansen en Partners nimmer tot een
grotere schadevergoeding gehouden zijn dan 2 maal de met de opdrachtgever
overeengekomen vergoeding voor het schadeveroorzakende advies respectievelijk de
Schadeveroorzakende werkzaamheden, dan wel 2 maal het bedrag als ter zake van het
uitgebrachte advies respectievelijk de verrichte werkzaamheden uiteindelijk aan de
opdrachtgever in rekening is gebracht. Na verloop van 5 jaar te rekenen vanaf de dag van het
verstrekken van het advies of beëindigen van de werkzaamheden vervalt ieder recht van de
opdrachtgever op schadevergoeding als in de voorgaande zin bedoeld.

6.
De opdrachtgever verplicht zich tot het betalen van de door Jansen en Partners bij de
opdrachtgever in te dienen declaratie, binnen 10 dagen na dagtekening van de declaratie. Bij
niet tijdige betaling van de declaratie respectievelijk enig aan Jansen en Partners verschuldigd
bedrag binnen de aangegeven betalingstermijn is Jansen en Partners gerechtigd tot een
rentevergoeding over de hoofdsom van de vordering vanaf de vervaldag van de
betalingstermijn ter grootte van de wettelijke rente vermeerderd met 3% per maand, waarbij
elk gedeelte van een maand voor een volle maand zal worden gerekend.
Op verzoek zal Jansen en Partners een gespecificeerd overzicht van de gewerkte uren
verstrekken indien het contract niet op een vaste fee is overeengekomen. Jansen en Partners
brengt geen reiskosten in rekening maar rekent de helft van de reistijd tot voor de
opdrachtgever gewerkte uren.

7.
Indien de opdrachtgever nalatig is in de nakoming van op hem uit hoofde van de
overeenkomst respectievelijk opdracht rustende verplichtingen dan wel nalatig is hetgeen door
hem verschuldigd is te betalen, alsmede ingeval van aanvraag van faillissement of surseance van
betaling door de opdrachtgever zelf en/of door derden, zullen alle door de opdrachtgever
aan Jansen en Partners verschuldigde bedragen van rechtswege zonder dat een nadere
Ingebrekestelling vereist is terstond geheel opeisbaar zijn. Tevens zal Jansen en Partners
als dan gerechtigd zijn haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel de
overeenkomst door een aldus luidende verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ·onverminderd
het recht van Jansen en Partners op vergoeding van de door haar ter zake van ontbinding geleden
schade respectievelijk vergoeding van de door of namens haar verrichte werkzaamheden. Alle
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Jansen en Partners zal moeten maken om de haar
toekomende bedragen te incasseren dan wel de opdrachtgever te bewegen tot het nakomen van de
op hem rustende verplichtingen zullen voor rekening van de opdrachtgever komen, waarbij de
opdrachtgever ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het verschuldigde bedrag
aan Jansen en Partners zal dienen te vergoeden met een minimum van € 100, -

8.
Voor doorlopende opdrachten en/of abonnementen is er geen meerjarige contractduur van
toepassing tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Deze opdrachten hebben een looptijd gelijk
aan een kalenderjaar. Wel is er voor genoemde opdrachten of abonnementen een
opzegtermijn van 1 maand van toepassing voorafgaand aan het einde van het kalenderjaar. De
opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.
De bij deze opdrachten overeengekomen fee zal jaarlijks per 1 januari worden aangepast met
een index gelijk aan de CBS consumentenprijsindex.
9.
Wij maken u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en eventueel nog zult
verstrekken, zullen verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring hebben
omschreven. Wij verwijzen u graag naar
http://www.jansenenpartners.com/documenten/Privacy_verklaring_JenP.pdf voor meer informatie over
de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft.
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