
Algemene voorwaarden MUIS! B.V. 

 

De heer M.H. Muis (KvK-nummer 84060476), handelende onder de naam MUIS! B.V., is 

gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hierna worden aangeduid als ‘Muis’.  

 

Artikel 1 Opdracht en toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 

1.1 

Alle werkzaamheden door Muis en door hem ingeschakelde derden (hulppersonen) 

worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht (hierna ook te noemen: 

“Opdracht”) tussen de opdrachtgever (hierna zowel in enkel- als meervoud te noemen: 

“Opdrachtgever”) en Muis. Op alle door Muis gesloten overeenkomsten en alle door 

Muis afgegeven offertes zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 

 

1.2 

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Muis 

hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

1.3 

Afwijkingen van en aanvullingen op de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn 

slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

1.4 

Muis voert de Opdracht naar beste kunnen uit en neemt de toepasselijke wet- en 

regelgeving in acht. Muis heeft het recht om (onderdelen van) de opdracht door derden 

uit te laten voeren. Muis bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. 

 

1.5 

Intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens of voortvloeien uit de uitvoering van 

de Opdracht behoren toe aan Muis. 

 

Artikel 2 Gegevens 

 

2.1 

Opdrachtgever is verplicht om alle bescheiden, documenten, bestanden, etc. die Muis 

naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Opdracht op de door 

Muis aan te geven wijze aan Muis aan te leveren. 

 

2.2 

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de 

in artikel 2.1 bedoelde gegevens. Opdrachtgever vrijwaart Muis voor schade die 

voortvloeit uit onjuiste of onvolledige gegevens. 

 

2.3 

Muis is gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten indien Opdrachtgever niet aan 

zijn verplichtingen, waaronder de verplichting tot het aanleveren van gegevens, voldoet. 

 

2.4 

Muis neemt passende maatregelen om, binnen de kaders van de toepasselijke 

regelgeving, de van de Opdrachtgever verkregen (vertrouwelijke) gegevens, 

waaronder persoonsgegevens, te beschermen. 

 

 

 



2.5 

Opdrachtgever is ermee bekend dat Muis op grond van wet- en regelgeving verplicht 

kan zijn/worden tot openbaarmaking van gegevens die van Opdrachtgever zijn 

verkregen. Opdrachtgever geeft op voorhand toestemming daarvoor en zal alle 

benodigde medewerking verlenen in de gevallen waarin Muis bijvoorbeeld 

ongebruikelijke transacties moet melden aan de daarvoor ingestelde autoriteiten, of een 

fraudemelding moet doen dan wel een onderzoek moet doen naar de identiteit van 

Opdrachtgever of een derde. 

 

Artikel 3 Overmacht 

 

3.1 

Indien partijen de verplichtingen uit de Opdracht niet, niet tijdig of niet behoorlijk 

kunnen nakomen als gevolg van overmacht (als bedoeld in art. 6:75 BW), dan worden 

deze verplichtingen opgeschort tot het moment waarop partijen alsnog in staat zijn deze 

na te komen. Indien Muis op het moment van de overmachtssituatie de Opdracht deels al 

is nagekomen, is Muis gerechtigd voor dat deel van de Opdracht tussentijds een 

declaratie aan Opdrachtgever te doen toekomen en is Opdrachtnemer verplicht deze te 

voldoen. Wanneer de overmachtssituatie langer dan 2 weken duurt treden partijen in 

overleg, onder meer over de eventuele beëindiging van de Opdracht. 

 

Artikel 4 Honorarium, betaling 

 

4.1 

De door Muis verrichte werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte 

kosten bij Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de 

werkzaamheden. Muis is gerechtigd betaling van een voorschot te verlangen. 

 

4.2 

Reistijd, verblijfskosten, onkosten en kosten van derden worden separaat in rekening 

gebracht. 

 

4.3 

Muis is gerechtigd overeengekomen prijzen/honoraria/tarieven jaarlijks per 1 januari 

maar ook tussentijds aan te passen. 

 

4.4 

Overeengekomen prijzen/honoraria/tarieven zijn exclusief btw en eventuele andere 

(overheids)heffingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

4.5 

Muis declareert prijzen/honoraria/tarieven etc. maandelijks tenzij anders is 

overeengekomen. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na declaratiedatum. Dit is een 

fatale termijn. Klachten over een declaratie dienen binnen de betalingstermijn schriftelijk 

aan Muis kenbaar gemaakt te worden. Wanneer betaling niet door Muis is ontvangen 

binnen de betalingstermijn, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf dit 

moment is Opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd. De vertragingsrente is gelijk 

aan de wettelijke rente voor handelstransacties, met een minimum van 8%.  

 

4.6 

Vorderingen van Muis op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien: 

a. een betalingstermijn is overschreden; 

b. het faillissement van Opdrachtgever of surseance van betaling is aangevraagd; 



c. de vennootschap van Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd, of de 

Opdrachtgever (natuurlijke persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.  

 

4.7 

Alle kosten die worden gemaakt ter inning van enig door Opdrachtgever verschuldigd 

bedrag, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, komen voor rekening van 

Opdrachtgever. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt berekend aan de 

hand van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. 

 

Artikel 5 Beperking van aansprakelijkheid, vrijwaringen 

 

5.1 

Indien zich bij de uitvoering van de Opdracht door Muis en/of door hem ingeschakelde 

derden een gebeurtenis voordoet die tot schade leidt waarvoor Muis jegens 

Opdrachtgever aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of 

de bedragen waarop de door Muis afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in 

het concrete geval aanspraak geeft. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin 

wordt ook een nalaten begrepen. 

 

5.2 

Indien door of in verband met de uitvoering van de Opdracht of anderszins schade aan 

personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Muis aansprakelijk is, is die 

aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Muis 

afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) in het concrete geval 

aanspraak geeft. 

 

5.3 

Indien de in dit artikel genoemde verzekering(en) in een concreet geval geen dekking 

bied(t)(en), is de aansprakelijkheid voor schade door Muis jegens Opdrachtgever 

beperkt tot twee keer het bedrag van de laatste factuur, met een maximum van € 5.000,--, 

maar niet hoger dan de daadwerkelijk geleden schade. 

 

5.4 

De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien sprake is 

van opzet of bewuste roekeloosheid van Muis. 

 

5.5 

Het recht op schadevergoeding jegens Muis vervalt indien Opdrachtgever de aanspraak 

daarop niet schriftelijk en gemotiveerd heeft gemeld binnen één jaar nadat 

Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met het schade 

toebrengende feit of feiten en in ieder geval binnen één jaar na de datum van de laatste 

declaratie voor de betreffende Opdracht. 

 

5.7 

Niet alleen Muis maar ook alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht 

van de Opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen zich beroepen op deze algemene 

voorwaarden. Deze bepaling heeft te gelden als een derdenbeding in de zin van artikel 

6:253 BW. 

 

5.8 

Muis is niet aansprakelijk voor indirecte schade/gevolgschade, waaronder begrepen 

gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere 

gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet 

deugdelijk presteren van Muis. 



 

5.9 

Opdrachtgever vrijwaart Muis voor vorderingen van derden wegens schade die 

veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Muis geen, onjuiste of onvolledige gegevens 

(in de ruimte zin van het woord) heeft verstrekt. Opdrachtgever vrijwaart Muis voor 

aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden. 

 

 

Artikel 6 Wwft, privacy, beroeps- en gedragsregels 

 

6.1 

Muis houdt zich aan de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 

terrorisme) en aanverwante regelgeving. Opdrachtgever is ervan op de hoogte en stemt 

met het geven van de Opdracht ermee in dat Muis ingevolge de op hem rustende 

verplichting situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter moet en zal melden 

aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties, zonder Opdrachtgever van die melding op 

de hoogte te stellen. 

 

6.2 

Muis verwerkt de door hem in het kader van de uitvoering van de Opdracht verkregen 

persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming. Muis zal 

de verkregen persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan de 

doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en zal de gegevens niet langer 

bewaren dan strikt noodzakelijk. Voor een toelichting op het privacy beleid van Muis 

wordt verwezen naar het privacy statement, dat geraadpleegd kan worden op de website 

van Muis. 

 

Artikel 7 Opzegging 

 

7.1 

Partijen kunnen de Opdracht tussentijds opzeggen met inachtneming van een 

opzegtermijn van één maand en tegen het einde van een kalendermaand, tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Muis op het moment van het einde van de 

Opdracht de Opdracht deels al is nagekomen, is Muis gerechtigd voor dat deel van de 

Opdracht een declaratie aan Opdrachtgever te doen toekomen en is Opdrachtnemer 

verplicht deze te voldoen. 

 

Artikel 8 Geschillen, toepasselijk recht, forumkeuze 

 

8.1  

Op de rechtsverhouding tussen Muis en Opdrachtgever is Nederlands recht van 

toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, 

zittingsplaats Lelystad, is bevoegd van een geschil tussen Muis en Opdrachtgever kennis 

te nemen. 
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