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Artikel 5. Honorarium

5.1 Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de opdrachtnemer voor de 
uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

5.2 Honorarium voor meerwerk
Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en 
duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing 
genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden 
apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde 
honorariumtarieven. 

5.3 Accountantsonderzoek
Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die 
moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer na een 
opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een 
registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de 
opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze 
controle voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 6. Betaling

6.1 Fasering facturering
Bij aanvang van een fase factureren wij 50% vooruit. Een fase waaraan reeds begonnen is wordt 
in geval van tussentijdse annulering, gedeclareerd als gehele fase.

6.2 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken 
van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de 
opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door 
de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke 
kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, 
gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De 
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het faktuurbedrag met een 
minimum van € 250,-.

6.3 Periodieke betalingen
De opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor 
verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

6.4 Geen korting of compensatie
De opdrachtgever verricht de aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of 
compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare 
voorschotten, die hij aan de opdrachtnemer heeft verstrekt.

6.5 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de 
overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderzins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet 
(langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader 
van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van 
de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.


