
 

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN 

STICHTING STAYWISE, GEVESTIGD TE LEIDSCHENDAM 
 
Artikel 1: Definities 

a. Staywise: Stichting Staywise, gevestigd te 

Leidschendam. 

b. Cliënt: de contractspartij van Staywise. 

c. Honorarium: de financiële vergoeding exclusief 

verschotten en kantoorkosten als hierna bedoeld die 

Staywise voor uitvoering van de overeenkomst met de 

cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende 

werkzaamheden geldt. 

d. Verschotten: de kosten die Staywise in het belang van 

de uitvoering van de overeenkomst maakt. 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 

overeenkomsten, waaronder overeenkomsten van 

opdracht, tussen Staywise en cliënt, tenzij voorafgaande 

aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk 

anders is overeengekomen. 

 

Artikel 3: Overeenkomst 

a. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de 

opdracht door Staywise schriftelijk is aanvaard. Ten 

aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan 

Staywise slechts worden vertegenwoordigd door het 

bestuur. 

b. Staywise zal deze overeenkomst naar beste kunnen 

uitvoeren en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die 

van haar medewerkers mag worden verwacht.  

c. Alle opdrachten worden uitgevoerd onder 

verantwoordelijkheid van Staywise. De toepasselijkheid 

van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt 

uitgesloten. 

d. Uitvoering van werkzaamheden geschiedt uitsluitend 

ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van 

de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.   

 

Artikel 4: Declaratie 

a. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt 

een honorarium vermeerderd met verschotten en 

omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen. 

b. Staywise is steeds gerechtigd van de cliënt betaling van 

een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot 

wordt verrekend met de laatste declaratie. 

c. Tenzij tussen cliënt en Staywise anders is 

overeengekomen, is het honorarium gebaseerd op een 

vast uurtarief, doch kan variabel zijn, afhankelijk van 

ervaringen en specialistische kennis van de aan Staywise 

verbonden (juridisch) medewerkers. 

d. Het tarief wordt bij acceptatie van de opdracht 

vastgesteld.  

e. Jaarlijks, per 1 januari, zullen de door Staywise 

gehanteerde tarieven worden gewijzigd en een 

inflatiecorrectie ondergaan.  

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 5: Betalingen 

a. Betaling van alle door Staywise verzonden declaraties 

dient, zonder aftrek, te geschieden binnen 30 dagen na  

factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de 

cliënt van rechtswege in verzuim en is een 

vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente 

verschuldigd. 

b. Indien Staywise invorderingsmaatregelen treft tegen 

een cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op 

die invordering -met een minimum van 10 % van de 

openstaande declaraties- ten laste van de cliënt, 

onverminderd het recht van Staywise om de door haar 

werkelijk gemaakte kosten integraal te verhalen. 

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid  

a. De aansprakelijkheid van Staywise jegens cliënten en 

derden voor schade, voortvloeiende uit of 

verbandhoudende met de uitvoering van de 

overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat waarop 

de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het 

desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met 

het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende 

polis. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen 

uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht 

plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, dan is elke 

aansprakelijkheid van Staywise beperkt tot het bedrag 

van het in rekening gebrachte honorarium, zulks tot 

maximaal en allen tijde en onder welke omstandigheden 

dan ook tot een bedrag ad € 50.000,-.  

b. Staywise is uitsluitend aansprakelijk voor schade die 

cliënt heeft geleden als gevolg van een grove fout dan 

wel ernstige onzorgvuldigheid van Staywise, 

respectievelijk derden van wie zij zich bedient en tot 

Staywise behorende. De aansprakelijkheid is in die 

gevallen beperkt tot het bedrag van de opdracht, althans 

de tot dan toe vervallen declaraties, althans tot maximaal 

het bedrag waarop de afgesloten 

aansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval 

aanspraak op een uitkering geeft, vermeerderd met het 

bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende 

polis.  

c. De aansprakelijkheidbeperking geldt tevens voor het 

geval Staywise aansprakelijk is voor fouten van door 

Staywise ingeschakelde derden of voor het niet 

deugdelijk functioneren van door het kantoor gebruikte 

apparatuur, software, of andere zaken. 

d.  Cliënt is aansprakelijk voor schade die Staywise lijdt 

als gevolg van het niet, niet tijdig of niet volledig 

nakomen van alle voor hem uit de overeenkomst 

voortvloeiende verplichtingen.  

 

Artikel 7: Toestemming tot verwerking van 

persoonsgegevens 

a. Cliënt verleent hierbij toestemming aan Staywise dan 

wel een of meerdere van haar medewerkers om zijn/haar 

persoonsgegevens te verwerken en verklaart kennis te 

hebben van het recht om de gegeven toestemming tot 

verwerking van de persoonsgegevens te allen tijde in te 

trekken. 



 

 

b. Cliënt verklaart hierbij de manier waarop 

persoonsgegevens door Staywise dan wel een of 

meerdere van haar medewerkers worden verwerkt, zoals 

uitgewerkt in onze Privacy Policy die te vinden is op 

onze website, te begrijpen en aanvaarden.  

 

Artikel 8: Geschillen 

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de 

bevoegde Nederlandse rechter. 

 

Opgesteld op 13 oktober 2022 


