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Algemene Voorwaarden VATVision Representative Services B.V.  

 

Augustus 2015           

             

 

1. Toepasselijkheid  

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden verstrekt aan VATVision 

Representative Services B.V. (“VATVISION”), een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap met statutaire 

vestigingsplaats te Amsterdam, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. 

VATVISION is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 63693100. 

1.2. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van VATVISION, haar 

bestuurders, aandeelhouders en de bij haar in dienst zijnde personen. Ook ex-bestuurders, -aandeelhouders en -

werknemers van VATVISION en hun erfgenamen, alsmede alle personen die door VATVISION bij de uitvoering van de 

opdracht worden betrokken, zoals ingeschakelde derden, kunnen zich beroepen op deze algemene voorwaarden. 

 

2. Opdracht  

2.1. Opdrachten zullen door VATVISION als goed opdrachtnemer worden uitgevoerd. VATVISION zal naar haar beste 

kunnen aan haar inspanningsverplichting voldoen.  

2.2. Uitsluitend VATVISION geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 (dat een regeling 

geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407, lid 

2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt 

gegeven) van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing. 

2.3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden, niet 

zijnde door VATVISION ingeschakelde derden in de zin van artikel 3, kunnen aan de opdracht of de verrichte 

werkzaamheden geen rechten ontlenen.  

2.4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan VATVISION verstrekte 

informatie. 

 

3. Inschakeling van derden 

3.1. VATVISION is bevoegd om namens de opdrachtgever derden te betrekken voor zover VATVISION dat voor een 

juiste uitvoering van de opdracht gewenst acht. VATVISION zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren 

overleg plegen met de opdrachtgever en VATVISION zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht 

nemen.  

3.2. VATVISION is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden. De toepasselijkheid 

van artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart VATVISION tegen 

alle vorderingen van de door VATVISION ingeschakelde derden die stellen schade te hebben geleden door het 

handelen van opdrachtgever. 

 

4. Gegevens  

4.1. Alle informatie, gegevens en stukken welke de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht aan VATVISION heeft 

verstrekt en die in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim, zullen door VATVISION als zodanig 

behandeld worden. 

4.2. Ingevolge toepasselijke regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 

terrorisme, is VATVISION verplicht onder omstandigheden bepaalde ongebruikelijke transacties, zonder de 

opdrachtgever hieromtrent te informeren, aan de autoriteiten te melden.  

4.3. Door het verstrekken van een opdracht aan VATVISION bevestigt de opdrachtgever bekend te zijn met de 

verplichting zoals omschreven in artikel 4.2 en de opdrachtgever zal VATVISION op geen enkele wijze aansprakelijk 

stellen voor schade welke voortvloeit uit de naleving van die verplichting door VATVISION. De opdrachtgever zal 

VATVISION vrijwaren tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden voortvloeiende uit de 

naleving door VATVISION van de in artikel 4.2 omschreven verplichting. 

4.4. De opdrachtgever verleent toestemming om bij VATVISION bekende cliëntgegevens, onder voorwaarde van 

geheimhouding, ter kennis te brengen van derden in de zin van artikel 3. 

 

5. Communicatie 

5.1. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer geschiedt ongecodeerd tenzij de 

opdrachtgever uitdrukkelijk van te voren schriftelijk anders verzoekt. 
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5.2. VATVISION en de opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die mogelijkerwijs ontstaat 

door gebruik van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax, e-mail of andere (digitale) middelen, zoals 

onderschepping, vervorming, vertraging en virussen. 

 

6. Aansprakelijkheid  

6.1. VATVISION heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid in verband met 

de uitvoering van een opdracht of anderszins is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke 

verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd vermeerderd met het bedrag van het eigen 

risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt. Informatie over de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld. 

6.2. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering conform artikel 6.1 plaatsvindt en VATVISION toch gehouden mocht zijn om 

een schade te vergoeden, dan is iedere aansprakelijkheid steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan twee maal het 

honorarium dat in de betreffende zaak is gedeclareerd in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis 

waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van € 10.000. 

6.3. Een aanspraak tot schadevergoeding vervalt in elk geval indien VATVISION daarvan niet schriftelijk in kennis is 

gesteld binnen zes maanden nadat opdrachtgever bekend raakte of redelijkerwijze bekend kon zijn met de 

gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade voortvloeit. 

6.4. Artikelen 2.4, 3.2, 4.3 en 5.2 blijven onverminderd van toepassing. 

 

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

7.1. Op de rechtsverhouding tussen VATVISION en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.  

7.2. De rechter in het arrondissement Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van enig geschil tussen 

VATVISION en de opdrachtgever.  

 

8. Overige bepalingen  

Van deze algemene voorwaarden is zowel een versie in de Nederlandse taal als in en de Engelse taal beschikbaar. In 

geval van geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden is de versie in de Nederlandse taal 

beslissend.  

 


