
 

Algemene voorwaarden In Control B.V.  

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. In Control: De besloten vennootschap In Control B.V. statutair gevestigd te Almelo. 

b. Cliënt: de contractspartij van In Control B.V. 

c. Het kantoor: In Control en zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk – de onmiddellijke 

aandeelhouder(s) of op basis van een arbeids-, uitzend- of volontairovereenkomst aan de B.V. 

verbonden natuurlijk personen en rechtspersonen, met inbegrip van de bestuurders van 

laatstgenoemden. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met In Control 

worden gesloten, alsmede op alle offertes en aanbiedingen van In Control, alsmede alle overige 

rechtshandelingen van In Control, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst 

of een rechtshandeling schriftelijk anders is overeengekomen. 

1.2. Toepasselijkheid van de voorwaarden van de cliënt wordt uitgesloten. 

Artikel 2. Opdrachten 

2.1. In Control start de overeengekomen activiteiten zodra de tussen cliënt en In Control gesloten 

overeenkomst door beide partijen is ondertekend. 

2.3. Tussentijdse wijziging in de tussen partijen gesloten overeenkomst wordt door In Control 

beschouwd als beëindiging van de bestaande overeenkomst en als het sluiten van een nieuwe 

overeenkomst. 

2.4. In Control behoudt zich het recht voor om haar werkzaamheden of om bepaalde 

werkzaamheden, na overleg met de cliënt, te (laten) verrichten door of in samenwerking met 

derden. 

Artikel 3. Aansprakelijkheid 

3.1. In Control zal zich inspannen om bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden de 

zorg te betrachten die van haar in redelijkheid kan worden verwacht. 

3.2. De aansprakelijkheid van het kantoor jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit 

of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag 

waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, 

vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien om welke 

reden ook, geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht worden verstrekt, geldt dat 

iedere aansprakelijkheid wordt beperkt tot een bedrag van € 10.000,=. 

3.3. De aansprakelijkheid van In Control voor schade aan personen of zaken, die ontstaat door of in 

verband met de uitvoering van haar taak, is beperkt tot het bedrag waarop de algemene 

aansprakelijkheidsverzekering recht geeft. 

3.4. In Control is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van door de cliënt onjuist of 

onvolledig verstrekte informatie of onrechtmatig verkregen informatie. 

3.5. Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid 

in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet 

aansprakelijk. 

 



 

3.6 De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor 

fouten van door het kantoor ingeschakelde derden voor zover het gestelde onder het vorige lid. geen 

stand kan houden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van 

de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, 

geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of 

niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. 

3.7. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van In Control en/of haar 

leidinggevenden. 

Artikel 4. Geschillen 

4.1. Op de rechtsverhouding tussen In Control en de cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van 

toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.  

 

In Control:                              De cliënt: 

 

 

 

-----------------------------------------              -------------------------------  

Mevrouw E. Hofmeijer 

In Control B.V. 

 

 

 

 

 

 


