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Algemene voorwaarden IPN interim professionals B.V. (handelsnaam IPN en IPN interim 

professionals) gevestigd te Assen (KVK-nummer: 68292945). 

 

1 Algemeen 

 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
• IPN: IPN interim professionals B.V., gevestigd te (9402 XB) Assen aan de Noorderstaete 

40;  
• opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie IPN een overeenkomst van 

opdracht aangaat tot de inzet van personen of een persoon bij de opdrachtgever voor het 
verrichten van bepaalde werkzaamheden; of anderszins een rechtsverhouding met IPN 
heeft waarop deze algemene voorwaarden van toepassing kunnen zijn gelet op de aard van 
de rechtsverhouding; 

• interim professional: de persoon c.q. de personen die door IPN is/zijn geselecteerd voor het 
verrichten van de hierna te definiëren werkzaamheden; 

• werkzaamheden: alle werkzaamheden van de interim professional waarvoor de opdracht is 
gegeven of die door de interim professional uit anderen hoofde worden verricht zulks in de 
ruimste zin van het woord en het omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in 
de opdrachtbevestiging;  

• bescheiden: alle door opdrachtgever aan IPN en de interim professional ter beschikking 
gestelde goederen, waaronder documenten of gegevensdragers, alsmede alle in het kader 
van de uitvoering van de opdracht door de interim professional vervaardigde goederen, 
waaronder documenten of gegevensdragers.  

 

2 Toepasselijkheid 

 
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen 

opdrachtgever en IPN. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de 
opdrachtgever of van derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de 
interim professional alsmede ten behoeve van (bestuurders van) vennoten, bestuurders en 
werknemers van IPN, alsmede van al de door IPN ten behoeve van de uitvoering van de 
opdracht ingeschakelde derden c.q. hulppersonen en zijn dus tevens van toepassing op de 
rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en deze personen. 

3 Indien een artikel uit deze algemene voorwaarden of de opdrachtbevestiging nietig zou zijn 
of vernietigd wordt, blijven de overige artikelen zoveel mogelijk in stand en zal het 
betreffende artikel worden vervangen door een artikel dat dezelfde strekking van het 
oorspronkelijke artikel heeft zoveel mogelijk benaderd.  

 

3 Aanvang en duur van de overeenkomst 

 
1 De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door 

opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door IPN retour is ontvangen en 
ondertekend, waarbij tevens als voorwaarde geldt dat opdrachtgever en/of diens 
vertegenwoordigers legitimatiebewijzen aan IPN heeft/hebben verstrekt.  

2 Het staat IPN vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te 
bewijzen.  

3 De overeenkomst heeft een looptijd zoals bepaald in de opdrachtbevestiging. Indien de 
overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd, blijven de bepalingen zoals vastgelegd in de 
opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden van toepassing. 
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4 Uitvoering opdracht 

 
1 IPN neemt uitsluitend inspanningsverbintenissen op zich en zal de werkzaamheden 

uitvoeren op basis van de zorgvuldigheid die van een redelijk handelend en redelijk 
bekwaam professionele dienstverlener mag worden verlangd. 

2 IPN zal steeds trachten om een persoon c.q. personen in te schakelen als interim 
professional(s)voor het verrichten van de werkzaamheden die een voor de werkzaamheden 
passend niveau heeft/hebben maar IPN geeft dienaangaande geen enkele garantie. 

3 De opdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met de voor IPN van toepassing zijnde 
gedrags- en beroepsregels. Hieronder wordt tevens begrepen de gedrags- en beroepsregels 
die van toepassing zijn op UNP accountants adviseurs B.V. 

4 De uitvoering van de opdracht is niet - tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld 
- specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden gegronde 
aanwijzingen voor fraude opleveren, zal IPN daarover indien dit rechtens is toegestaan aan 
opdrachtgever rapporteren. IPN is altijd gehouden te voldoen aan de door de 
beroepsorganisaties uitgevaardigde frauderichtlijnen en opdrachtgever stemt hiermee in. 

5 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden welke IPN en de interim 
professional nodig hebben voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht tijdig in de 
gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van IPN c.q. de interim professional 
te stellen. Zonder nader onderzoek of nadere controle mag IPN en de interim professional 
ervan uitgaan dat de verstrekte informatie correct en volledig is. 

 
6 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende schade van IPN, de 

door haar gemaakte extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet 
tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, 
zijn voor rekening van opdrachtgever.  

7 Al de door IPN afgegeven planningen en contractueel vastgelegde data hebben steeds het 
karakter van een indicatieve inschatting en kunnen nimmer worden beschouwd als een 
fatale termijn. 

8 Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde 
bescheiden, behoudens voor zover deze vallen onder het retentierecht, aan deze 
geretourneerd.  

9 IPN is niet verplicht om rekening te houden met gebeurtenissen die na de datum van de 
afronding van de werkzaamheden plaatsvinden. IPN is evenmin verplicht om de 
opdrachtgever te informeren over wijzigingen in de regelgeving in relatie tot een reeds 
afgeronde opdracht.  

10 Opdrachtgever is zelf gehouden tot het invoeren en in stand houden van een stelsel van 
interne controle, waaronder mede begrepen het bewaken van lopende activiteiten. 

11 Opdrachtgever is gehouden IPN direct te informeren over feiten en omstandigheden die voor 
de uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn.   

12 Opdrachtgever is gehouden zorg te dragen voor een passende werkplek voor de interim 
professional, die voldoet aan de regelgeving op het gebied van 
veiligheidseisen/arbeidsomstandigheden en waarbij de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk 
verricht kunnen worden.  

13 De opdrachtgever is gehouden om op zorgvuldige wijze met de interim professional(s) om te 
gaan en zal minimaal dezelfde zorg betrachten als de opdrachtgever behoort te betrachten 
jegens zijn eigen werknemers. 

14 De opdrachtgever vrijwaart IPN voor claims van de interim professional wegens het niet 
voldoen aan het bepaalde in de vorige twee leden van dit artikel. 

15 De opdrachtgever is gehouden om zich afdoende te verzekeren voor zijn verplichtingen 
jegens IPN en/of de interim professional. 

16 Voor het opnemen van vakantiedagen door de interim professional is voorafgaande 
toestemming van IPN vereist. 

17 Indien de opdrachtgever opmerkingen heeft over het functioneren van de interim 
professional dient de opdrachtgever dit aan IPN kenbaar te maken en niet met de interim 
professional of met derden te bespreken. IPN zal vervolgens in overleg met opdrachtgever 
bepalen op welke wijze de opmerkingen aan de interim professional kenbaar zullen worden 
gemaakt.  

 
 
 
 



INTERIM
PROFESSIONALS 

  3 

18 IPN verstrekt op schriftelijk verzoek van opdrachtgever een schriftelijke verklaring aan 
opdrachtgever dat alle verschuldigde lonen, belastingen en sociale premies met betrekking 
tot de interim professional zijn voldaan. IPN vrijwaart opdrachtgever en stelt opdrachtgever 
schadeloos indien de interim professional loon vordert van opdrachtgever met betrekking tot 
de uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst die IPN en de 
opdrachtgever met elkaar hebben gesloten. Het bepaalde in de vorige volzin is niet van 
toepassing voor zover de opdrachtgever tekort schiet in zijn verplichtingen jegens IPN en/of 
de interim professional. 

 

5 Geheimhouding en exclusiviteit 

 

IPN en de interim professional zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij 
de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie 
van vertrouwelijke aard die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door 
verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover 
wettelijke- of beroepsregelen IPN een informatieplicht opleggen. 
 

6 Bescherming persoonsgegevens 

 

Op de opdrachtgever rust een zelfstandige plicht tot naleving van de van toepassing zijnde 
wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De 
opdrachtgever is dus ook gehouden alle persoonsgegevens van de interim professional 
vertrouwelijk te behandelen en conform de van toepassing zijnde regelgeving te verwerken. 
Opdrachtgever vrijwaart IPN tegen alle aanspraken van derden indien opdrachtgever 
verweten wordt het vermelde in de vorige volzin te hebben overtreden. 

 

7 Overmacht 

 

Indien IPN haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan 
nakomen ten gevolge van een oorzaak die buiten de redelijke invloedsfeer van IPN ligt, 
waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken 
binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat IPN 
alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.  

 

8 Betaling 

 

1 Betaling van de facturen van IPN door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen 
na de factuurdatum zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.  

2 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn dan wel niet binnen de 
nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft IPN, 
zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever 
de van toepassing zijnde wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van 
algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten (zoals het vorderen 
van een kostenvergoeding) welke IPN heeft.  

 

9 Reclame- en verval(termijnen) 

 

1 Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient 
schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover 
opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien 
opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan IPN 
te worden kenbaar gemaakt.  

2 Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever 
niet op.  
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3 Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in 
verband met de reclame.  

4 Ingeval van een terecht uitgebracht reclame heeft IPN de keuze tussen aanpassing van het 
in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verhelpen van het gebrek of het opnieuw 
verrichten van de werkzaamheden. 

5 Indien een reclame tijdig heeft plaatsgevonden vervallen rechtsvorderingen jegens IPN 
indien er binnen 6 maanden na de reclame geen rechtsvordering jegens IPN is ingesteld. 

 

10 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 

1 IPN is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan IPN 
toerekenbare tekortkoming. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de 
aansprakelijkheidsverzekeraar van IPN voor de betreffende tekortkoming daadwerkelijk 
uitkeert. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van IPN om welke reden dan ook niet tot 
uitkering voor de betreffende tekortkoming overgaat, is de aansprakelijkheid van IPN 
beperkt tot maximaal het in rekening gebrachte honorarium voor de opdracht waarop de 
tekortkoming betrekking heeft met een maximum van € 50.000,-- per gebeurtenis, waarbij 
een reeks samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis.  

2 IPN is nimmer aansprakelijk voor het niet beschikbaar hebben van een geschikte vervanger 
van een interim professional. 

3 IPN is bovendien nimmer aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden 
tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending 
geschiedt door of namens opdrachtgever, IPN of derden. 

4 IPN is tevens nimmer aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever 
onjuiste of onvolledige informatie aan IPN heeft verstrekt.  

5 IPN, interim professional en opdrachtgever kunnen door middel van e-mail en internet met 
elkaar communiceren. Aan het gebruik hiervan zijn risico’s verbonden, waaronder – maar 
niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering, vertraging in de aflevering, 
onderschepping en/of manipulatie door derden en overbrengen van virussen. IPN is nimmer 
aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatie. 

6 Voor alle indirecte schade (waaronder mede dus niet uitsluitend begrepen: omzet- en 
winstderving, reputatieschade, verlies aan goodwill) op enigerlei wijze verband houdend 
met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden is IPN ook 
nimmer aansprakelijk.  

7 IPN heeft het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan 
te maken. 

8 Opdrachtgever vrijwaart IPN voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de door 
IPN en de interim professional voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij 
opdrachtgever aantoont dat de aanspraken geen verband houden met verwijtbaar handelen 
of nalaten zijnerzijds. 

9 Herhaald wordt dat de in het vorige lid bedoelde vrijwaring mede is bedongen ten behoeve 
van de personen als vermeld in artikel 2 lid 2 van deze algemene bepalingen. 

 

11 Opschortingsrecht 

 

IPN is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder 
begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op 
het moment dat opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen. 
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12 Slotbepalingen 

 
1 Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de 

werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk 
aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.  

2 Indien er naast de opdrachtgever sprake is van een materieel belanghebbende (zoals een 
bestuurder of dochtervennootschap), garandeert de opdrachtgever dat een dergelijk 
materieel belanghebbende onverkort instemt met de met IPN gemaakte afspraken. 

3 Opdrachtgever zal zijn eventuele vorderings- en verhaalsrechten uitsluitend uitoefenen 
tegen IPN en niet tegen (bestuurders van) vennoten, bestuurders of werknemers van IPN of 
door IPN ingeschakelde derden c.q. hulppersonen.  

4 Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en IPN is Nederlands recht van 
toepassing.  

5 Alle geschillen die mochten ontstaan tussen opdrachtgever en IPN worden in eerste aanleg 
beslecht door de rechtbank Noord-Nederland.  

 


