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Algemene Voorwaarden en tarieven Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars B.V. voor professionele 

opdrachtgevers  

 

 

Artikel 1 Definities  

In deze ‘Algemene Voorwaarden en tarieven Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaaars B.V. voor professionele 

opdrachtgevers wordt verstaan onder: 

 

AVG Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van        

27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 

met de Verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 

van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene  

Verordening Gegevensbescherming) (PbEU 2016, 119); 

 

Snelder Zijlstra Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars B.V., ook actief onder de handelsnamen: 

 

 Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars 

 Snelder Zijlstra Vastgoedbeheer 

 Snelder Zijlstra Taxaties;  

 

Opdracht De overeenkomst(en) van opdracht zoals beschreven in artikel II van de  

Voorwaarden NVM; 

 

Opdrachtbevestiging   Het door Opdrachtgever ondertekende document waarin de Opdracht is 

vastgelegd door Snelder Zijlstra; 

 

Opdrachtgever   De contractuele wederpartij van Snelder Zijlstra bij de opdracht; 

 

Partijen Snelder Zijlstra en Opdrachtgever; 

 

Vergoeding De door de Opdrachtgever verschuldigde vergoeding aan Snelder Zijlstra 

voor de door Snelder Zijlstra verrichte diensten; 

 

Voorwaarden NVM Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers versie 

februari 2011 (Indien er een nieuwere versie beschikbaar is, is deze van 

toepassing); 

 

Voorwaarden VGM VGM Modelovereenkomst en Algemene Voorwaarden Versie 2.0(Indien er 

een nieuwere versie beschikbaar is, is deze van toepassing); 

 

 

Onze voorwaarden 

 

Algemene Voorwaarden en tarieven Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars B.V. voor 

professionele opdrachtgevers. 

 

 

Artikel 2 Toepasseli jkheid  

2.1 Snelder Zijlstra hanteert de ‘Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers’ 

versie februari 2011 en ‘VGM Modelovereenkomst en Algemene Voorwaarden Versie 2.0’ 

(Indien er een nieuwere versie beschikbaar is, is deze van toepassing). In aanvulling op deze 

‘Voorwaarden NVM’ en ‘VGM Modelovereenkomst en Algemene Voorwaarden’ zijn de 

‘Algemene Voorwaarden en tarieven Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars B.V. voor professionele 

opdrachtgevers’ van toepassing.  

 

2.2 Bij eventuele strijdigheid tussen de ‘Voorwaarden NVM’, ‘Voorwaarden VGM’ en ’Onze 

Voorwaarden’ prevaleren de laatstgenoemde voorwaarden. 

 

2.3 Bij eventuele strijdigheid tussen ’Onze Voorwaarden’ en de voorwaarden in de opdracht tot 

dienstverlening prevaleren de laatstgenoemde voorwaarden. 

 

2.4 Snelder Zijlstra committeert zich niet aan artikel III.5 van de ‘Voorwaarden NVM’. 
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2.5 ‘Onze Voorwaarden’ zijn van toepassing op alle opdrachten en maken deel uit van alle 

overeenkomsten tussen Snelder Zijlstra en opdrachtgever(s) en zijn van toepassing op alle 

daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Snelder Zijlstra. 

 

2.6 De toepasselijkheid van eventuele afwijkende voorwaarden of bedingen van de 

opdrachtgever wordt door Snelder Zijlstra uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

2.7 Indien en voor zover er sprake mocht zijn van een discrepantie tussen de Nederlandse tekst van 

‘Onze Voorwaarden’ en enige vertaling daarvan, dan prevaleert de Nederlandse tekst te allen 

tijde. 

 

Artikel 3 Tarieven  

 

Snelder Zijlstra hanteert de in onderstaande artikelen opgenomen tarieven tenzij uitdrukkelijk anders 

schriftelijk is overeengekomen. De in deze artikelen genoemde artikelnummers corresponderen met de 

artikelnummers uit de ’Voorwaarden NVM’ en/of ‘Voorwaarden VGM’. 

 

3.1 Algemeen 

Alle in dit hoofdstuk vermelde tarieven, voorschotten en bijkomende kosten zijn exclusief wettelijk 

verschuldigde omzetbelasting. 

 

3.1.1 Als tarief, dat is overeenkomen, gelden de volgende tarieven tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen. Voor werkzaamheden, die niet in onderstaande tarieven staan 

opgenomen, gelden de afspraken die daarover schriftelijk worden gemaakt. Een schriftelijke 

opdrachtbevestiging omvat ook een opdrachtbevestiging per e-mail. 

 

3.1.2 Het uurtarief voor dienstverlening is gebaseerd op een uurloonvergoeding vanaf € 125,-- voor 

een junior makelaar/consultant  en vanaf € 195,- voor een senior makelaar/consultant. 

 

3.1.3 De vergoeding verschuldigd bij het opschorten of intrekken van een opdracht tot 

dienstverlening is gelijk aan 20% van de courtage passend bij de laatst gehanteerde vraagprijs, 

maar bedraagt tenminste € 2.500,-. Een opdracht tot verhuur, waarbij de courtage mede 

afhankelijk is van de duur van de te sluiten huurovereenkomst, wordt in dit verband gerekend 

als een opdracht tot verhuur voor vijf jaar.  

 

3.1.4 Onder kosten, die Snelder Zijlstra ten behoeve van een opdrachtgever maakt, vallen onder 

andere de kosten voor: kadastraal onderzoek, titelonderzoek, bouwkundige keuring, 

bodemonderzoek, verkoopfolder of brochure, advertenties, plaatsing van objecten in 

periodieken of op een site, promotiekosten en kosten van ‘borden’. De kosten kunnen tijdens 

de looptijd van de opdracht en/of bij het vervullen van de opdracht aan opdrachtgever 

worden doorberekend. 

 

3.1.5 Het honorarium van Snelder Zijlstra is verschuldigd bij het tot stand komen van een transactie, 

nadat aan eventuele ontbindende of opschortende voorwaarden is voldaan. Taxatie- en 

advieskosten zijn verschuldigd bij het uitbrengen van het taxatie- of consultancyrapport. 

Verschotten en andere vergoedingen zijn verschuldigd binnen twee weken na de 

factuurdatum. 

 

3.1.6 Bij opdrachten voor (ver)koop, (ver)huur van projecten en bij adviesopdrachten kan tussentijds 

bij wijze van voorschot worden gefactureerd. 
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3.2 Tarieven bij koop en verkoop 

3.2.1 In geval van overeenkomsten van onderhandse koop en verkoop wordt, zowel bij koop als bij 

verkoop, de courtage berekend over de koopsom op de wijze als in artikel II.18 van de 

’Voorwaarden NVM’ is bepaald met inachtneming van de hieronder vermelde regels. In artikel 

II.31 van de ’Voorwaarden NVM’ staat omschreven wat onder koopsom wordt verstaan. 

 

3.2.2 Over de kosten en rechten die betrekking hebben op de overdracht (zoals 

overdrachtsbelasting, notariële kosten en kadastrale rechten) wordt geen courtage berekend. 

Is over de koopsom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de koopsom begrepen, dan 

wordt de courtage mede berekend over het bedrag van de omzetbelasting tenzij de koper 

gerechtigd is om de omzetbelasting in aftrek te brengen.  

 

3.2.3 De courtage wordt berekend op basis van de afspraken zoals overeengekomen in de 

opdrachtbevestiging. Bij gebreke daarvan bedraagt de courtage 2% over de koopsom, met 

een minimum van € 2.500,-. 

 

3.2.4 Zijn bij de dienstverlening roerende zaken, goodwill, schadevergoedingen, andere 

vermogensrechten en/of dergelijken betrokken, dan wordt het honorarium ook over de hier 

aan toe te kennen waarden berekend. 

 

3.2.5 Indien de opdrachtgever gedurende de opdracht besluit in plaats van koop en/of verkoop 

over te gaan tot huur en/of verhuur, zijn de tarieven van huur en verhuur van toepassing. 

 

3.3  Tarieven bij huur en verhuur  

3.3.1 Ingeval van overeenkomsten van huur en verhuur wordt, zowel bij huur als bij verhuur, de 

courtage berekend over de huursom op de wijze als in artikel II.18 van de ’Voorwaarden NVM’ 

is bepaald en met inachtneming van de overige hieronder vermelde regels. In artikel II.36 van 

de ’Voorwaarden NVM’ staat omschreven wat onder huursom wordt verstaan. 

 

3.3.2 Is over de huursom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de huursom begrepen, dan wordt 

de courtage mede berekend over het bedrag van de omzetbelasting, tenzij de huurder 

gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen. 

 

3.3.3 De in artikel II.37 van de ’Voorwaarden NVM’ bedoelde courtage wordt berekend naar gelang 

het aantal overeengekomen huurjaren. Voor huurovereenkomsten aangegaan voor een 

periode van vijf jaar bedraagt de courtage een percentage en/of vast bedrag zoals 

overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Bij gebreke daarvan bedraagt de courtage 16% 

over de eerste contractuele jaarhuur. Voor huurovereenkomsten aangegaan voor een kortere 

periode dan vijf jaar, wordt het courtagepercentage, zoals hierboven vermeld, verminderd 

met 0,5% van het courtagepercentage voor elk vol jaar dat de overeenkomst korter duurt dan 

vijf jaar.   

 

Voor huurovereenkomsten aangegaan voor een periode langer dan vijf jaar wordt de 

courtage berekend als hierboven verhoogd met:  

 

 0,5% van de huursom voor elk huurjaar na het 5e en tot het 10e huurjaar;  

 0,4% van de huursom voor elk huurjaar na het 10e en tot het 16e huurjaar;  

 0,3% van de huursom voor elk huurjaar na het 16e en tot het 20e huurjaar; 

 0,2% van de huursom voor elk huurjaar na het 20e huurjaar. 

 

 

3.3.4 Voor de courtageberekening zullen eventueel aan huurder verstrekte huurkortingen, 

investeringsbijdragen, huurvrije perioden of investeringen door verhuurder niet in mindering 

worden gebracht op de contractuele jaarhuur. 
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3.3.5 Het minimumbedrag voor de courtage bij verhuur bedraagt in alle gevallen € 1.500,- te 

vermeerderen met btw. 

 

3.3.6 Indien, op welke wijze dan ook, de huidige huurder van haar resterende huurverplichtingen 

wordt ontslagen, is de opdrachtgever aan Snelder Zijlstra courtage verschuldigd 

overeenkomstig de geldende tarieven. In geval van afkoop van de resterende 

huurverplichtingen, wordt de courtage berekend conform de tarieven bij huur en verhuur, 

waarbij wordt uitgegaan van de actuele huursom in het jaar van afkoop. 

 

3.3.7 Indien de opdrachtgever gedurende de opdracht besluit in plaats van huur en/of verhuur over 

te gaan tot koop en/of verkoop, zijn de tarieven van koop en verkoop van toepassing. 

 

3.4 Taxaties 

 

3.4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen in de opdrachtbevestiging, worden alle 

taxaties uitgevoerd door Snelder Zijlstra volgens de op het moment van de bevestiging van de 

opdracht geldende richtlijnen van de Royal Institution of Chartered Surveyors, zoals 

gepubliceerd op www.RICS.org. 

 

3.4.2 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen in de opdrachtbevestiging, gaat Snelder Zijlstra bij het 

uitvoeren van de taxatie uit van de marktwaarde als basis van de taxatie. Marktwaarde wordt 

conform de RICS als volgt gedefinieerd: 

 

‘Het geschatte bedrag waartegen een object of recht c.q. verplichting zou worden 

overgedragen op de waardepeildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige 

verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij de partijen zouden 

hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang (IVS 104 paragraaf 

30.1)’. 

3.4.3 Op onze taxaties zijn van toepassing het NVM tuchtrecht voor leden alsmede het tuchtrecht 

van RICS, VastgoedCert en NRVT. 

 

3.4.4 Genoemde bedragen zijn inclusief een mondelinge toelichting op de rapportage, indien de 

opdrachtgever dit wenselijk acht. 

 

3.4.5 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht aanvullende gegevens of vragen door de 

opdrachtgever worden gesteld, kan dit leiden tot meerkosten. Deze zullen separaat worden 

begroot op basis van benodigde uren tegen een uurtarief van € 175,- per uur en ter 

goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd. Na schriftelijke goedkeuring zullen de 

aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd. 

 

3.5 Tarieven bij consultancy 

 

3.5.1 Het advies- en onderzoekstarief is gebaseerd op een uurloonvergoeding vanaf € 125,-- voor 

een junior makelaar/consultant  en vanaf € 195,- voor een senior makelaar/consultant. 

 

3.5.2 Naast de uurloonvergoeding zijn verschuldigd, gemaakte verschotten, reis- en verblijfkosten en 

kantoorkosten groot 7,5% van het totale uurloonbedrag. 

 

3.5.3 Veel adviesproducten, zoals haalbaarheidsonderzoeken, marktrapporten en 

marktonderzoeken worden ook verricht op basis van een offerte gebaseerd op 

bovengenoemde vergoedingen.  
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Artikel 4 Vastgoedbeheer  

 

4.1 Tenzij anders is overeengekomen is de looptijd van de beheerovereenkomst 12 maanden en 

 wordt deze –tenzij de overeenkomst is opgezegd met een opzegtermijn van 3 maanden- 

 stilzwijgend verlengd met telkens 12 maanden. 

4.2 In de ‘Voorwaarden VGM’ genoemde ‘Vastgoedmanager’ is een werknemer gelieerd aan  

 Snelder Zijlstra. 

 

4.3 Snelder Zijlstra staat er voor in dat zijzelf dan wel een derde zoveel mogelijk, uitsluitend in het  

 geval van technische storingen, 24 uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar is voor vragen  

 en/of klachten van huurders van een complex. 

 

4.4 Indien derden/servicepartijen door Snelder Zijlstra in opdracht van de opdrachtgever worden  

 gecontracteerd is Snelder Zijlstra nimmer verantwoordelijk voor welke vorm van schade die  

 wordt veroorzaakt door de derde/servicepartij. 

 

 

Artikel 5 Betaling en incassokosten  

 

5.1 De betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is 

overeengekomen. 

5.2 Bij gebreke van tijdige nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Snelder Zijlstra is 

opdrachtgever in verzuim zonder dat aanmaning of ingebrekestelling door Snelder Zijlstra is 

vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Snelder Zijlstra op opdrachtgever, uit welke hoofde 

dan ook, terstond opeisbaar. 

5.3 In geval van verzuim van opdrachtgever is opdrachtgever een rente verschuldigd over het 

openstaande bedrag van 2% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een 

kalendermaand geldt als een gehele kalendermaand. Voorts is opdrachtgever gehouden tot 

vergoeding van de door Snelder Zijlstra te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke 

incassokosten, ten belope van tenminste 15% van het openstaande bedrag met een minimum 

bedrag van € 250,- per opdracht. 

5.4 Betalingen door opdrachtgever strekken in eerste instantie in mindering op de verschuldigde 

incassokosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en tenslotte in mindering op 

de openstaande declaraties. 

 

Artikel 6 Aansprakeli jkheid  

6.1 Opdrachten zullen door Snelder Zijlstra zorgvuldig en correct worden uitgevoerd volgens de 

eisen die een opdrachtgever redelijkerwijs mag stellen. 

6.2 Partijen zijn in het kader van deze opdracht slechts aansprakelijk voor directe schade, 

waaronder in ieder geval niet valt: bedrijfsschade, productieverlies, huurderving, verlies van 

goodwill, reputatie en/of kansen, derving van omzet en/of winst en waardevermindering van 

producten. 

6.3 Indien Snelder Zijlstra aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot 

hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
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6.4 Snelder Zijlstra is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Snelder 

Zijlstra is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige 

gegevens en evenmin voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden of van 

tekortkomingen aan verstrekte of ingewonnen informatie.  

6.5 Indien Snelder Zijlstra aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid 

van Snelder Zijlstra beperkt tot maximaal 10 maal de factuurwaarde van de opdracht, althans 

tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een 

maximum van 1 miljoen euro. 

6.6 De aansprakelijkheid van Snelder Zijlstra is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in 

het desbetreffende geval onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 

6.7 Iedere aanspraak op Snelder Zijlstra wegens schadevergoeding vervalt na verloop van één jaar 

na beëindiging van de opdracht.  

6.8 In geval van een collegiale opdracht is Snelder Zijlstra niet aansprakelijk voor schade wegens 

toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins welke door een collega-

makelaar(s)kantoor veroorzaakt is bij de uitvoering van de opdracht. In geval van een 

collegiale opdracht prevaleren ‘Onze  Voorwaarden’ boven die van de collega-makelaar. 

6.9 In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon, is ieder van hen 

hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Snelder Zijlstra 

verschuldigd zijn. 

6.10 Geen aansprakelijkheid wordt erkend voor gedragingen of handelingen verricht door of 

namens andere(n) dan de in deze overeenkomst genoemde opdrachtnemer. 

 

Artikel 7 Klachten  

7.1 Opdrachtgever dient klachten binnen 30 dagen nadat de opdrachtgever redelijkerwijs bekend 

kon zijn met het gebrek, schriftelijk en met redenen omkleed, kenbaar te maken aan Snelder 

Zijlstra, zulks op straffe van verval van het recht tot het instellen van een klacht of vordering. 

 

7.2 In overeenstemming met de geldende richtlijnen van de Royal Institution of Chartered Surveyors 

en de NVM hanteert Snelder Zijlstra een klachtenprocedure. Indien opdrachtgever een klacht 

heeft met betrekking tot een opdracht, dient  opdrachtgever deze klacht schriftelijk kenbaar te 

maken aan Snelder Zijlstra, t.a.v. de heer T.A. van der Veen (t.vanderveen@snelderzijlstra.nl). 

Voorts wordt er verwezen naar de klachtenprocedure 

 

 

Artikel 8 Vervaltermijnen  

8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van ‘Onze Voorwaarden’ vervallen alle vorderingen en 

bevoegdheden van opdrachtgever jegens Snelder Zijlstra na het verstrijken van één jaar na de 

gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit waarvoor Snelder Zijlstra aansprakelijk is, tenzij 

voordien een klacht is ingediend volgens het bepaalde in artikel 6 van  ‘Onze Voorwaarden’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://snelderzijlstra.nl/klachtenprocedure
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Artikel 9 Copyright en privacy statement  

 

 

9.1 Snelder Zijlstra kan (transactie)informatie die zij direct of indirect bij het uitvoeren van een 

 opdracht heeft verkregen, gebruiken ten behoeve van onderzoeks- en taxatieactiviteiten. De 

 informatie kan derhalve worden opgenomen in publicaties, taxaties, adviesrapporten en 

 dergelijke.   

9.2 Niets uit onze taxaties, onderzoeksrapporten, adviezen of andere correspondentie mag worden 

 verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar 

 gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 

 opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

 Snelder Zijlstra. 

 

Artikel 10 Naamsverandering en kettingbeding  

10.1 De hier gestelde voorwaarden ‘Onze Voorwaarden’ blijven van kracht ingeval Snelder Zijlstra 

 geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. 

10.2 Bij (gedeeltelijke) overdracht en/of wijziging van de onderneming, waarbij de door Snelder 

 Zijlstra geleverde werkzaamheden betrokken zijn, is de opdrachtgever verplicht ‘Onze 

 Voorwaarden’ aan zijn opvolgers en/of deelgenoten op te leggen, bij gebreke waarvan hij 

 aansprakelijk blijft tegenover Snelder Zijlstra voor hun verzuim. 

 

 

Artikel 11 Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme  

 

11.1 Opdrachtgever bevestigt door ondertekening van de opdrachtbevestiging dat zij op geen 

enkele wijze betrokken is of is geweest bij het witwassen en/of financieren van terrorisme zoals 

omschreven in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’). 

11.2 Partijen zullen zich gedurende de duur van de opdracht onthouden van activiteiten die in strijd 

zijn met de Wwft. 

11.3 De opdrachtgever is gehouden om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen, 

door Snelder Zijlstra redelijkerwijs benodigd, om te kunnen voldoen aan haar verplichtingen 

voortvloeiend uit de Wwft. 

 

Artikel 12 Data privacy 

12.1 Indien de door opdrachtgever aan Snelder Zijlstra in het kader van de uitvoering van de 

overeenkomst ter beschikking te stellen documenten en/of andere gegevensdragers 

persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) 

bevatten, dient opdrachtgever Snelder Zijlstra hiervan vooraf schriftelijk in kennis te stellen. 

 

12.2 Tenzij anders bepaald door het toepasselijke recht of indien partijen schriftelijk afwijkende 

afspraken overeengekomen zijn, verplicht Snelder Zijlstra zich, na een kennisgeving als bedoeld 

in artikel 9.1. van  ‘Onze Voorwaarden’: 

 

 Persoonsgegevens nimmer aan derden te verstrekken, dan wel een derde daartoe toegang 

te geven; 

 Persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in het kader van het doel van de 

opdrachtbevestiging en uitsluitend voor de doeleinden als omschreven in de 

opdrachtbevestiging en/of in deze brief; 
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 Bij de verwerking van persoonsgegevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(’AVG’) in acht te nemen en alleen die persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk 

zijn voor het uitvoeren van de opdracht. 

 

12.3 De verstrekkende partij vrijwaart Snelder Zijlstra tegen alle aanspraken die direct, danwel 

 indirect, voortvloeien uit het niet juist of tijdig nakomen van haar verplichtingen uiteengezet in 

 artikel 7, waaronder in ieder geval de niet juiste aanlevering van persoonsgegevens zoals 

 vermeld in dit artikel. Zonder af te doen aan het eerdere vermelde, zal Snelder Zijlstra 

 Opdrachtgever ervan op de hoogte stellen als zij heeft vastgesteld dat zij persoonsgegevens 

 heeft ontvangen waarvan zij meent dat zij deze niet mag verwerken op grond van de 

 gemaakte afspraken en/of ‘AVG’ en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. In 

 navolging hiervan zullen partijen gezamenlijk bepalen welke acties er ondernomen dienen te 

 worden om deze dossiers op te schonen. Snelder Zijlstra zal enkel dan aanvangen met 

 dergelijke werkzaamheden nadat er een schriftelijk akkoord is ontvangen van de andere partij 

 op de hiermee gemoeide kosten. 

 

Artikel 13 Toepasseli jk recht en geschillen  

13.1 Het Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen. 

 

13.2 Alle geschillen tussen opdrachtgever en Snelder Zijlstra, voortvloeiende uit of verband houdend 

met de opdracht, daaronder begrepen geschillen omtrent vergoeding, kosten en de 

nakoming van betalingsverplichtingen, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de 

bevoegde rechter te Utrecht. 

 

 

Artikel 14 Vindplaats 

14.1 ‘Onze Voorwaarden’ zijn vindbaar op de website van Snelder Zijlstra onder Algemene 

Voorwaarden 

 

 

https://snelderzijlstra.nl/algemene-voorwaarden
https://snelderzijlstra.nl/algemene-voorwaarden

