
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS 

Artikel 1: Toepassingsgebied 

a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn 

de algemene voorwaarden van Vadecas & Partners van toepassing op al haar aanbiedingen, 

diensten, prestaties en correspondentie alsook op het gebruik van de website 

www.vadecas.be .  De algemene voorwaarden van Vadecas & Partners prevaleren steeds 

boven de gebeurlijke algemene voorwaarden van haar opdrachtgever of van derden ook 

indien deze laatste niet uitdrukkelijk werden geprotesteerd door Vadecas & Partners. De 

algemene voorwaarden van Vadecas & Partners worden in het bijzonder als aanvaard 

beschouwd door de opdrachtgever door het plaatsen van de opdracht bij of door het 

ontvangen van de diensten van Vadecas & Partners . 

 

b. Vadecas & Partners heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.  

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.  Wijzigingen gaan in 

één maand na bekendmaking hetzij door schriftelijke mededeling hetzij door publicatie op de 

website www.vadecas.be . Indien de opdrachtgever de wijzigingen van de algemene 

voorwaarden niet wenst te aanvaarden, dient hij deze binnen de 10 werkdagen na het 

ontvangen van de wijzigingen bij aangetekend schrijven te protesteren.  Na het tijdstip van 

de inwerkingtreding wordt de opdrachtgever alleszins geacht de wijzigingen te hebben 

aanvaard. 

 

Artikel 2: Opdracht 

 

a. Een opdracht wordt als aanvaard beschouwd van zodra Vadecas & Partners deze schriftelijk 

heeft bevestigd via een kantoorvolmacht en / of de uitvoering van de opdracht heeft 

aangevat. 

 

Artikel 3: Offerte 

 

a. De offerte, opgesteld door Vadecas & Partners, is steeds vrijblijvend en geldt behoudens 

uitdrukkelijk andersluidend beding gedurende 30 dagen te rekenen vanaf de datum welke 

vermeld wordt op de offerte 

b. Vadecas & Partners behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden een opdracht 

te weigeren 

 

Artikel 4:  Ereloon 

 

a. Bij gebreken aan voorafgaande offerte wordt het verschuldigde ereloon bepaald aan de hand 

van de door Vadecas & Partners gepresteerde uren en gemaakte kosten. 

 



 

 

Artikel 5: Betaling, schadevergoeding en intresten 

 

a. De ereloonnota is betaalbaar binnen de 30 dagen na de factuurdatum.  Bij gebreke aan 

betaling binnen de termijn van 30 dagen  zijn van rechtswege en zonder voorgaande 

ingebrekestelling verwijlintresten van 8% per jaar verschuldigd, alsook een forfaitaire 

schadevergoeding van 10% van het in hoofdsom verschuldigde bedrag met een minimum 

van 75 euro en dit onverminderd het recht van Vadecas & Partners om een hogere 

vergoeding te vorderen mits het bewijs van de hogere werkelijke kosten en bijkomende 

schade. 

b. Bij niet-tijdige betaling van een ereloonnota worden de nog niet vervallen schuldvorderingen 

op de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. 

c. Indien bijzondere voorwaarden de opdrachtgever toelaten om de uitstaande bedragen in 

verschillende termijnen af te lossen, zal de opdrachtgever, bij gebreke aan stipte betaling, 

het voordeel van de gespreide betaling verliezen en wordt het saldo integraal en onmiddellijk 

opeisbaar, met inbegrip van de conventionele intresten en de conventionele 

schadevergoeding. 

d. Bij niet-betaling op de vervaldag om welke reden ook behoudt Vadecas & Partners zich het 

recht voor om de uitvoering van alle lopende opdrachten te schorsen en dit zonder 

voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat hiervoor schadevergoeding geëist kan worden 

door de opdrachtgever. 

e. De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt 

als aanvaarding van de ereloonnota.  Gedeeltelijke betalingen worden door Vadecas & 

Partners aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Zij worden 

achtereenvolgens toegerekend op de forfaitaire schadevergoeding, de intresten en tenslotte 

op de hoofdsom. 

f. Vadecas & Partners gebruikt CashflowByWeb®, aangeboden door Delta Point OCS®, voor 

debiteurenopvolging.  Tussen de opdrachtgever en Vadecas & Partners zullen elektronische 

berichten, connecties, bewerkingen op het CashflowByWeb-systeem bewezen worden aan 

de hand van logboek –en bestanden die op elektronische wijze door CashflowByWeb® 

worden bijgehouden.  De opdrachtgever aanvaardt de bewijswaarde van deze gegevens.  

Deze bewijskracht verhindert niet dat de partijen elk bewijs mogen leveren met de ter zake 

toegelaten middelen. 

g. De opdrachtgever aanvaardt dat Vadecas & Partners facturen elektronisch/digitaal verzendt.  

Vadecas & Partners heeft altijd het recht facturen te versturen via de conventionele 

communicatiemiddelen.  De opdrachtgever erkent dat hij verantwoordelijk is voor de 

geschikte bewaring van de elektronische/digitale facturen en voor het vervullen van alle 

andere wettelijke vereisten inzake het ontvangen van elektronische/digitale facturen. 

 

Artikel 6: Informatieverstrekking door de opdrachtgever 

 

a. De opdrachtgever verbindt zich er toe om al het nodige te doen om alle gegevens, waarvan 

Vadecas & Partners aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever 



 

 

redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitvoeren van de 

overeenkomst, tijdig aan Vadecas & Partners te bezorgen. 

b. In het geval de opdracht er geheel of gedeeltelijk bestaat uit het opmaken van BTW-

aangiftes, dienen alle dienstige stukken hiertoe aan Vadecas & Partners te worden bezorgd 

voor de 11
e
 dag van de maand volgend op het kwartaal waarop de aangifte betrekking heeft .  

In het geval dat deze documenten niet tijdig overgemaakt worden, is de opdrachtgever zelf 

aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. 

c. De opdrachtgever verbindt zich er toe om er op toe te zien dat elk aan Vadecas & Partners 

bezorgd stuk waarheidsgetrouw is.  In geval van schade hetzij bij de opdrachtgever, hetzij bij 

derden door aanwending van valse, onvolledige of incorrecte stukken, zal uitsluitend de 

opdrachtgever hiervoor aansprakelijk zijn.  Elke schade die Vadecas & Partners lijdt door 

aanwending van valse stukken door de opdrachtgever, zal integraal vergoed worden door de 

opdrachtgever. 

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid 

 

a. Voor zover Vadecas & Partners optreedt als boekhouder in de zin van de wet van 22 april 

1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, is haar verantwoordelijkheid 

beperkt tot de verantwoordelijkheden, die haar door voormelde wet wordt opgelegd. 

b. Vadecas & Partners kan enkel verantwoordelijk worden gesteld voor zover de opdrachtgever 

bewijst Vadecas & Partners een zware fout of zware nalatigheid heeft begaan, in geval van 

opzet, of indien Vadecas & Partners een verbintenis niet heeft uitgevoerd die één van de 

voornaamste prestaties vormt.  De persoonlijke schade die de opdrachtgever effectief heeft 

geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade, zoals, maar niet beperkt 

tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, verlies of beschadiging van 

gegevens, verlies van contracten, supplementaire kosten. 

c. De aansprakelijkheid van Vadecas & Partners is alleszins beperkt tot het bedrag dat onder 

dekking van haar verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid valt en effectief door de 

verzekeraar wordt uitbetaald.  Vadecas & Partners kan bovendien in geen enkel geval 

aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van het niet 

tijdig aanleveren van gegevens door de opdrachtgever of het verkrijgen van onvolledige of 

onjuiste gegevens. 

 

Artikel 8: Duur en beëindiging 

 

a. De overeenkomst met Vadecas & Partners wordt aangegaan voor onbepaalde duur, tenzij 

de partijen schriftelijk een welbepaalde duur overeen zijn gekomen.  De overeenkomst kan 

met wederzijds schriftelijk akkoord van partijen ten allen tijde worden beëindigd. 

b. Elke partij heeft bovendien het recht om op ieder ogenblik en mits het in acht nemen van 

een opzeggingstermijn van minstens 1 maand, de overeenkomst op te zeggen bij 

aangetekend schrijven.  Het opzeggingsschrijven dient op straffe van nietigheid melding te 

maken van de datum waarop de overeenkomst als beëindigd zal worden beschouwd. 



 

 

c. Indien één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet, niet tijdig, of niet 

behoorlijk naleeft en nalaat deze inbreuk te corrigeren of te beëindigen binnen maximaal 14 

dagen na ontvangst, is de wederpartij gerechtigd om de overeenkomst per aangetekend 

schrijven met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder in acht name van enige 

opzeggingstermijn en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn aan de andere partij. 

d. Vadecas & Partners is gerechtigd de overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijk 

effect te beëindigen indien één van de volgende gebeurtenissen zich voordoet: 

- Een aanzienlijk deel of het geheel der activa van de opdrachtgever wordt verkocht 

- De opdrachtgever zijn betalingen staakt, aangifte van faillissement doet, failliet verklaard 

wordt of een aanvang neemt met een insolventie –of vereffeningsprocedure. 

 

Artikel 9:  Overmacht 

 

In geval van overmacht zal de partij die de overmacht ondervindt onmiddellijk (en in elk geval binnen 

een termijn van 5 werkdagen na het ontstaan van de overmacht) de andere partij per schrijven in 

kennis stellen. Deze kennisgeving moet alle noodzakelijke feitelijke elementen bevatten om de 

andere partij in staat te stellen om het bestaan van de overmacht vast te stellen.  Vanaf dat ogenblik 

wordt de uitvoering van de verplichtingen die aangetast zijn door de overmacht opgeschort 

gedurende de duur van de overmacht.  De partij die nadeel ondervindt van de overmacht zal alles in 

het werk stellen om de vertraging tot een minimum te beperken en zal de andere partij in kennis 

stellen van de maatregelen die daartoe worden genomen.  De partijen hebben de mogelijkheid om 

de overeenkomst op te zeggen, zonder enige schadevergoeding van de ene aan de andere partij, 

indien de overmacht aanhoudt of vaststaat dat deze zal aanhouden gedurende een periode van 

minstens 90 dagen.  Worden o.a., doch niet limitatief, als gevallen van overmacht beschouwd: 

ongevallen, materieelbreuk, aanhoudende ernstige ziekte zonder mogelijkheid om in vervanging te 

voorzien,… 

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

 

Op de overeenkomst tussen Vadecas & Partners en de opdrachtgever is uitsluitend  het Belgisch 

recht van toepassing.  Voor geschillen die voortspruiten uit deze overeenkomst zijn uitsluitend de 

rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd tenzij Vadecas & Partners beslist 

zicht te beroepen op een rechtbank van een ander gerechtelijk arrondissement. 

 

Artikel 11: Partiële ongeldigheid 

 

Indien bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of andere overeenkomsten tussen Vadecas & 

Partners en de opdrachtgever nietig zijn of worden, dan tast dit de geldigheid van de overige 

bepalingen van de algemene voorwaarden en/of van de overeenkomsten niet aan. 

 

 

 



 

 

Artikel 12: Gebruik van de website 

 

De gebruiker van de website http://www.vadecas.be neemt er uitdrukkelijk kennis van dat elk 

gebruik van de website evenals de informatie verstrekt op de website volledig op eigen risico 

geschiedt. 

Dit houdt in dat Vadecas & Partners niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die 

voortvloeit uit het gebruik van de website of van de informatie welke verstrekt wordt op de website. 

Het gebruik van de website en zijn inhoud omvat eveneens het gebruik van de informatie waarnaar 

verwezen wordt via hyperlinks en de elektronische communicatie welke verloopt via de website. 

Vadecas & Partners kan voorts niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit 

onderbrekingen van de website evenals schade die veroorzaakt wordt door technische fouten, door 

virussen of soortgelijke storingen op de website. 

 

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten  

 

De toegang tot de website van Vadecas & Partners en de aldaar ter beschikking gestelde informatie 

houdt geen enkele overdracht in van enige intellectuele eigendomsrechten.  De inhoud van de 

website mag enkel voor eigen interne doeleinden worden aangewend en kan derhalve niet op 

commerciële wijze worden geëxploiteerd. 
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