
       ALGEMENE VOORWAARDEN van KostenCheck. 

 
- Algemeen 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van de voorwaarden van 
Opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering 
van de opdrachtbevestiging (inclusief vervolgopdrachten) tussen opdrachtnemer de 
heer A.J. Luijben handelend onder de naam KostenCheck en Opdrachtgever. 

1.2. Afwijkende voorwaarden maken deel uit van algemene voorwaarden indien die 
voorwaarden door KostenCheck uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

 
2. - Opdrachtbevestiging 

2.1. Een opdracht tussen KostenCheck en Opdrachtgever komt tot stand door het door 
KostenCheck verstrekken en door Opdrachtgever en KostenCheck ondertekenen 
van een schriftelijke opdrachtbevestiging c.q. machtiging of van het rapport 
besparingsonderzoek. Tevens kan een opdracht tot stand komen door middel van 
een akkoord van de Opdrachtgever op een e-mail van KostenCheck waarin de 
opdracht met de gemaakte afspraken beschreven staat. Bovenstaande wijze van 
bevestigen worden hierna de “opdrachtbevestiging” genoemd. 

2.2. De Opdrachtgever geeft KostenCheck opdracht alle in de opdrachtbevestiging c.q. 
machtiging genoemde werkzaamheden uit te laten voeren en gaat akkoord met het 
honorarium zoals beschreven in de opdrachtbevestiging c.q. machtiging. 

2.3. De opdrachtbevestiging c.q. machtiging met Opdrachtgever heeft geen andere 
inhoud dan door KostenCheck in de opdrachtbevestiging c.q. machtiging is vermeld. 

2.4. Opdrachtgever mag de uit de opdrachtbevestiging c.q. machtiging met KostenCheck 
voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder uitdrukkelijke voorafgaande 
schriftelijke goedkeuring van KostenCheck noch geheel noch gedeeltelijk aan een 
derde of derden overdragen. 
 

3. - Uitvoering opdracht 
3.1. Alle in de opdrachtbevestiging c.q. machtiging genoemde werkzaamheden worden 

uitgevoerd, afhankelijk van de lopende contracten, tussen twee weken en uiterlijk 36 
maanden na ondertekening van de opdrachtbevestiging.   

3.2. KostenCheck voert de opdracht naar eigen inzicht uit en rapporteert de 
opdrachtgever met relevante informatie over uitgevoerde werkzaamheden. 
 

4. - Vergoeding en Betaling 
4.1. Indien KostenCheck haar honorarium van de leverancier ontvangt in de vorm van een 

opslag op het leveringstarief energie dan brengt KostenCheck geen kosten in rekening 
aan de opdrachtgever als gevolg van de ontstane besparing op het leveringstarief. 
Uitzonderingen op dit artikel worden per e-mail aan de klant doorgegeven. 

4.2. Indien KostenCheck haar honorarium aan de Opdrachtgever in rekening brengt staat 
de hoogte daarvan en de wijze waarop de berekening is gebaseerd beschreven in de 
opdrachtbevestiging c.q. machtiging. 

4.3. De vergoeding welke beschreven staat in de opdrachtbevestiging c.q. machtiging zal 
door KostenCheck worden gefactureerd nadat de wijziging van afspraken of 
contracten met bestaande of nieuwe leverancier schriftelijk zijn bevestigd aan de 
Opdrachtgever. 

4.4. De vergoeding welke beschreven staat in de opdrachtbevestiging c.q. machtiging zal 
door Opdrachtgever worden betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de daarop 
betrekking hebbende factuur tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen. Betaling dient te geschieden door overmaking van het 
verschuldigde bedrag op de bankrekening van KostenCheck. Betaling van het 
verschuldigde bedrag aan een ander dan KostenCheck, geldt niet als een 
bevrijdende betaling. 

4.5. KostenCheck is Btw-plichtig. 
4.6. Indien Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, danwel 

indien Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement 
wordt verklaard, is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke, zonder dat nadere 
ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van KostenCheck 
onmiddellijk opeisbaar terwijl KostenCheck tevens aanspraak heeft op vergoeding 
van een vertragingsrente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand 
wordt gerekend als een volle maand. 

4.7. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijk op de invordering vallende kosten zijn voor 
rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 
ten minste 15% van het totaal verschuldigde vergoeding of de toekomstige gederfde 
inkomsten over 36 maanden, met een minimum van  € 500,- exclusief BTW. 

4.8. Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de 
verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de in vordering vallende 
kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door 
Opdrachtgever in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen. 

4.9. Indien Opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is hij 
niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Opdrachtgever is niet 
gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking. 

4.10. Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen 14 dagen na 
factuurdatum schriftelijk met motivering bekend te worden gemaakt aan de 
opdrachtnemer. 
 

5. - Duur en Beëindiging 
5.1. De ingangsdatum van de opdracht is de datum van ondertekening van de 

opdrachtbevestiging c.q. machtiging of de datum dat de Opdrachtgever de e-mail met 
daarin de opdrachtbevestiging positief beantwoord aan KostenCheck. 

5.2. De duur van de opdracht is vastgesteld op 36 maanden gerekend vanaf de 
ingangsdatum van de opdracht mits anders wordt aangegeven. 

5.3. Opdrachtgever en KostenCheck zijn gerechtigd deze opdrachtbevestiging c.q. 
machtiging bij schriftelijke mededeling met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke 
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: 

5.3.1. De Opdrachtgever toerekenbaar te kort komt in de nakoming van een van zijn 
verplichtingen uit hoofde van de opdrachtbevestiging c.q. machtiging, als gevolg 
hiervan brengt KostenCheck de toekomstige gederfde inkomsten over 36 maanden 
in rekening met een minimum van € 500. 

5.3.2. Indien de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, failliet is verklaard of wordt 
ontbonden; 

5.3.3. Het eindigen van deze opdrachtbevestiging c.q. machtiging om welke reden dan ook 
ontslaat de Opdrachtgever niet van de lopende verplichtingen uit hoofde van deze 
opdrachtbevestiging c.q. machtiging. 

 
6. - Opzegging en voortijdige beëindiging  

6.1. Indien Opdrachtgever de opdracht c.q. machtiging tijdens de geldigheidsduur van de 
opdracht c.q. machtiging intrekt is door Opdrachtgever het overeengekomen 
honorarium of de totale opslag op het leveringstarief energie welke KostenCheck van 
de leverancier zou ontvangen over 36 maanden verschuldigd aan KostenCheck met 
een minimum van € 500. 

 
7. - Vertrouwelijkheid en exclusiviteit 

7.1. Ieder rapport besparingsonderzoek wordt door KostenCheck exclusief voor de 
Opdrachtgever opgesteld. 

7.2. KostenCheck zal alle informatie die gedurende het kostenbesparingsproject door de 
Opdrachtgever aan KostenCheck wordt verstrekt strikt vertrouwelijk behandelen. 

7.3. Indien ieder rapport besparingsonderzoek of delen daarvan worden 
geïmplementeerd in andere delen van de organisatie van de Opdrachtgever 
(dochter-, moeder-, zusterorganisaties en/of divisies) dan zullen de besparingen 
die hieruit voortvloeien eveneens onder de werking van deze opdrachtbevestiging 
c.q. machtiging vallen. 

 
8. - Verplichtingen van KostenCheck 

8.1. KostenCheck zal al datgene doen, wat in het kader van de opdracht in redelijkheid 
verwacht mag worden om de opdracht naar tevredenheid van de Opdrachtgever 
te vervullen. 

8.2. De Opdrachtgever kan gedurende het kostenbesparingsproject te allen tijde 
relevante informatie opvragen bij KostenCheck. 

 
9. - Verplichtingen Opdrachtgever 

9.1. Opdrachtgever zal al datgene doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om de 
opdracht te doen slagen. Hieronder wordt mede verstaan dat Opdrachtgever al 
datgene zal doen wat nodig is om participanten te doen deelnemen aan 
overeengekomen activiteiten en ter beschikking stellen van alle relevante 
informatie. 

9.2. De Opdrachtgever verschaft KostenCheck alle informatie en verleent inzage in alle 
bescheiden die voor de opstelling van het rapport, de besparingsonderzoeken of 
voor de implementaties daarvan van belang kunnen zijn. De Opdrachtgever zal 
zorg dragen voor de medewerking van alle betrokken werknemers aan 
KostenCheck. 

9.3. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het - 9.1 en 9.2 vermelde 
verplichtingen, is KostenCheck gerechtigd de opdracht te beëindigen zonder dat 
KostenCheck enige aanspraak op betaling van enig te factureren bedrag verliest 
of verplicht is tot terugbetaling van reeds ontvangen factuurbedragen. 

9.4. Opdrachtgever geeft KostenCheck toestemming om relevante informatie 
rechtstreeks bij de desbetreffende leveranciers op te vragen en contracten te 
beëindigen en nieuwe contracten aan te vragen. 

9.5. Ter vaststelling van de werkelijk gerealiseerde besparing zal de Opdrachtgever op 
verzoek van KostenCheck alle relevante informatie ter beschikking stellen. 
Uitsluitend indien hieromtrent onenigheid bestaat kan de accountant van de 
Opdrachtgever op verzoek van KostenCheck de volledigheid en juistheid van de 
genoemde informatie verstrekken of verifiëren. Uitsluitend bij gebleken onjuist- en/of 
onvolledigheden in de door de Opdrachtgever verstrekte informatie zijn de door de 
accountant gemaakte kosten voor de Opdrachtgever. 
 

10. - Aansprakelijkheid 
10.1. KostenCheck aanvaardt slechts aansprakelijkheid indien aantoonbaar sprake is 

van opzet of grove schuld zijdens KostenCheck bij de uitvoering van haar 
verplichtingen uit hoofde van de opdrachtbevestiging c.q. machtiging. 

10.2. Voor zover aansprakelijk zoals omschreven in - 10.1. is KostenCheck uitsluitend 
aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden rechtstreekse schade. 
Gevolgschade, bedrijfsschade en/of immateriële schade, hoe dan ook genaamd, 
wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze 
schade te verzekeren. 

10.3. Voor zover aansprakelijk zoals omschreven in - 10.1. wordt de Opdrachtgever 
vrijgesteld van betaling voor maximaal het bedrag gelijk aan het honorarium wat 
door KostenCheck berekent is of berekend zal gaan worden. 

10.4. KostenCheck adviseert de Opdrachtgever omtrent het realiseren van besparingen 
op diverse uitgaven. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor welke wijze en op 
basis van welke nieuwe en/of vernieuwde opdrachten met leveranciers deze 
besparingen gerealiseerd worden; dit zijn opdrachten tussen de Opdrachtgever en 
leverancier(s). KostenCheck zal dan ook niet aansprakelijk gesteld kunnen worden 
in het geval een leverancier op basis van een opdracht met de Opdrachtgever op 
enigerlei wijze zijn verplichtingen ten aanzien van de Opdrachtgever niet nakomt. 
De Opdrachtgever zal rechtstreeks verhaal halen bij de leverancier. 

10.5. KostenCheck is niet aansprakelijk voor directe noch gevolgschade die ontstaan 
indien een leverancier onjuiste of onvolledige informatie verstrekt aan 
KostenCheck. 

10.6. Aan het gegeven advies van KostenCheck aan de Opdrachtgever over looptijden 
of inkoopmomenten of contract vormen en dergelijke kunnen op geen enkele wijze 
rechten ontleend worden. 

10.7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste 
informatie aan leveranciers. Zoals onder andere meterstanden.  

10.8. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de controle van in rekening gebrachte 
kosten door leveranciers. 
 

11. - Overmacht 
11.1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming van de 

opdracht als gevolg van KostenCheck niet toerekenbare oorzaak, waaronder 
mede wordt verstaan: ziekte en overlijden van gekwalificeerd personeel van 
KostenCheck. 

11.2. Indien nakoming van deze opdracht door overmacht tijdelijk onmogelijk is, worden 
de verplichtingen van KostenCheck opgeschort. Indien de periode waarin 
nakoming van deze opdracht door overmacht onmogelijk is en langer duurt dan 
zes maanden zijn zowel KostenCheck als Opdrachtgever bevoegd de 
opdrachtbevestiging c.q. machtiging zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk 
te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding 
ontstaat. 

11.3. Indien KostenCheck bij het intreden al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft 
voldaan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan zijn 
verplichtingen kan voldoen, is KostenCheck gerechtigd de reeds verrichte 
respectievelijk de te verrichten prestaties in rekening te brengen en is 
Opdrachtgever gehouden deze rekening te voldoen. 
 

12. - Toepasselijk recht/geschillen of slotbepaling 
12.1. Op elke opdrachtbevestiging c.q. machtiging tussen KostenCheck en 

Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
12.2. Alle geschillen tussen KostenCheck en Opdrachtgever uit hoofde van een 

verstrekte opdrachtbevestiging c.q. machtiging met betrekking tot een opdracht, 
zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, zulks 
ter keuze van KostenCheck. Op deze Opdrachtbevestiging c.q. machtiging is 
Nederlands recht van toepassing. 


