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Algemene voorwaarden van Kruger Interim Management B.V. bij de uitvoering van Interim Managementopdrachten voor Opdrachtnemers 
 
Artikel 1. Algemeen 
1. Kruger Interim Management B.V., hierna ‘Kruger’, is een besloten Vennootschap gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 

24446914. 
2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

▪ Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, Kruger, 
verbindt een Interim-management opdracht uit te voeren, hierna ‘de Opdracht’. 

▪ Opdrachtgever: de (rechts-) persoon binnen wier bedrijf of organisatie Opdrachtnemer een Interim Managementopdracht uitvoert door tussenkomst van 
Kruger. 

▪ Opdrachtnemer: de (rechts-) persoon die de Opdracht als bedoeld in artikel 1.2 bij de organisatie van de Opdrachtgever uitvoert. 
▪ Partijen: Kruger en Opdrachtnemer. 
▪ Contractperiode: de overeengekomen duur van de Opdracht. 
▪ Plan van Aanpak: de beoogde werkzaamheden en de voorwaarden waaronder deze dienen te geschieden, de uitwerking of bijstelling van de Opdracht, 

alsmede de planning van de uitvoering van de Opdracht.  
▪ Tussenrapportage: rapportage door Opdrachtnemer omtrent het verloop van de Opdracht en eventuele wijzigingen in het Plan van Aanpak.  
▪ Eindrapportage: rapportage door Opdrachtnemer bij het einde van de Opdracht ter evaluatie van de uitvoering. 
▪ Schade: iedere vorm van schade, vermogensschade en ander nadeel, zoals, maar niet uitsluitend, geleden verlies, gederfde winst, directe schade, indirecte 

schade, immateriële schade en (bijkomende) kosten.  
3. Aan Kruger gerelateerde Opdrachtgevers zijn uitsluitend partij bij een Opdracht als zulks uitdrukkelijk schriftelijk met Kruger en de betreffende Opdrachtgever is 

overeengekomen. 
 
Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden en totstandkoming overeenkomst 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten verstrekt door Kruger.  
2. Opdrachten komen schriftelijk tot stand door ondertekening van de daartoe strekkende overeenkomst van Opdracht door Partijen, vermeldende ten minste: een 

omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, de verwachte duur van die werkzaamheden en de tarieven per tijdseenheid. De in de overeenkomst van 
Opdracht genoemde verwachte duur behelst een raming op basis van inzichten ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst die geen begrenzing (naar 
boven of naar beneden) inhoudt van het ter zake de werkzaamheden verschuldigde bedrag.  

 
Artikel 3: Uitvoering van de Opdracht 
1. Opdrachtnemer staat in voor de toereikendheid van zijn capaciteiten, deskundigheid en knowhow om de Opdracht uit te voeren. Opdrachtnemer zal de Opdracht 

naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.  
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Kruger het recht bepaalde werkzaamheden in overleg met de Opdrachtgever te laten 

verrichten door derden. Kruger is geenszins aansprakelijk voor Schade ontstaan door een doen of een nalaten van de door haar ingeschakelde derden 
3. Indien Opdrachtnemer wenst te beschikken over gegevens die hij noodzakelijk acht ter adequate uitvoering van de Opdracht, dan deelt hij dit tijdig aan de 

Opdrachtgever mede. Indien de Opdrachtgever weigert de betreffende gegevens te verschaffen, is Opdrachtnemer gehouden Kruger daarvan ten spoedigste op 
de hoogte te stellen. 

4. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Opdracht niet handelen in strijd met het geldende recht, de statuten, de besluiten van de organen of regelingen en 
reglementen van de Opdrachtgever. 

5. Opdrachtnemer is eerst dan bevoegd de Opdrachtgever te vertegenwoordigen nadat hij daartoe schriftelijk toestemming van Kruger zal hebben verkregen. De 
toestemming zal in ieder geval niet worden verleend zolang geen schriftelijke overeenstemming is bereikt tussen Kruger en de Opdrachtgever over de in het kader 
van de volmacht te verrichten werkzaamheden en de ter zake aan Kruger verschuldigde vergoeding. 

6. Opdrachtnemer dient er bij het einde van de Opdracht voor zorg te dragen dat alle aan hem verstrekte volmachten als bedoeld in artikel 3.5 onverwijld worden 
beëindigd en is jegens Kruger gehouden daarvan alsdan geen gebruik meer te maken, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen tussen Opdrachtnemer, de 
Opdrachtgever en Kruger. 

7. Opdrachtnemer dient voordat hij namens de Opdrachtgever overgaat tot uitbesteding van werkzaamheden of inhuur van derden voor zakelijke dienstverlening 
(consultancy, automatiseringsadvies, interim- en/of projectmanagement e.d.), de (mede) bestuurder of een daartoe door de Opdrachtgever aan te wijzen persoon 
daarvan op de hoogte te stellen en daarvoor diens toestemming te verkrijgen tenzij anders is overeengekomen in het Plan van Aanpak of de Tussenrapportage of 
in een afzonderlijk daartoe strekkende volmacht of schriftelijke overeenkomst. Opdrachtnemer dient zich daarbij te houden aan de bij de Opdrachtgever 
gebruikelijke inkoopprocedures en het bepaalde in artikel 3.5 van deze algemene voorwaarden. 

8. Opdrachtnemer zal tweewekelijks verslag uitbrengen inzake de voortgang van de Opdracht en eventuele andere belangrijke ontwikkelingen, tenzij anders 
overeengekomen. 

9. Opdrachtnemer verplicht zich er jegens Kruger toe om gedurende de eerste maand van de uitvoering van de Opdracht een schriftelijk Plan van Aanpak op te stellen 
en dit plan uiterlijk op de laatste dag van de betreffende maand aan Kruger ter hand te stellen.  

10. Opdrachtnemer en Kruger zullen op eerste verzoek van één der partijen terstond overleg voeren in de navolgende situaties:  
▪ indien er een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in het karakter, de aard, de inhoud of de omvang van de overeenkomst tussen Kruger en de 

Opdrachtgever; 
▪ indien een verschil van mening wordt geconstateerd met de Opdrachtgever omtrent de wijze van uitvoering van de Opdracht; 
▪ indien de Opdrachtgever om welke reden dan ook zijn verplichtingen jegens Kruger niet nakomt. 

11. Opdrachtnemer is gehouden Kruger daarvan ter stond op de hoogte te stellen indien zich één van de navolgende omstandigheden voordoet: 
▪ er wordt vastgesteld of vermoed dat fraude is of wordt gepleegd; 
▪ er wordt een zwarte kas aangetroffen en/of worden salarisbetalingen e.d. verricht buiten de salarisadministratie om en/of worden kostenvergoedingen 

uitgekeerd zonder dat daar werkelijke kosten tegenover staan; 
▪ elementaire controle-instrumenten ontbreken in geautomatiseerde systemen; 
▪ Opdrachtnemer wordt gedwongen te handelen in strijd met het geldende recht, de statuten van De Opdrachtgever of de voor hem geldende beroepsethiek; 
▪ er is sprake van schending van andere wettelijke verplichtingen; 
▪ er is sprake van (belangrijke) ontwikkelingen die de bedrijfsvoering van de Opdrachtgever in belangrijke mate kunnen beïnvloeden; 
▪ er binnen of door de Opdrachtgever wordt afgeweken van de in het maatschappelijk verkeer geldende normen van financiële, juridische, fiscale en/of sociaal 

economische aard die gelden voor normale ondernemingen die naar behoren worden bestuurd. 
12. Opdrachtnemer verklaart hierbij en staat er jegens Kruger voor in dat er op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, geen feiten of omstandigheden zijn 

die er aan in de weg zouden kunnen staan dat Opdrachtnemer alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen steeds volledig en tijdig zal vervullen. 
Opdrachtnemer verplicht zich er hierbij jegens Kruger toe om, zodra tijdens de looptijd van de Overeenkomst sprake is van een feit dat, of een omstandigheid die, 
er aan in de weg zou kunnen staan dat Opdrachtnemer alle uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen steeds volledig en tijdig zal kunnen vervullen, Kruger 
daarvan telkens ten spoedigste, doch uiterlijk binnen 24 uur, schriftelijk op de hoogte te stellen. 

13. Opdrachtnemer is gehouden zowel de Opdrachtgever als Kruger zodra, vanwege wat voor oorzaak dan ook, de geplande werkzaamheden niet kunnen worden 
uitgevoerd, daarvan op de hoogte te stellen.  
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14. Bij het einde van de Opdracht wordt door Opdrachtnemer een Eindrapportage uitgebracht. Ook in geval van vroegtijdige beëindiging – om welke reden dan ook – 
brengt Opdrachtnemer een Eindrapportage uit. 

 
Artikel 4: Verlenging en beëindiging  
1. Indien de Opdrachtgever prijs stelt op verlenging van de met Kruger gesloten overeenkomst van Opdracht is Opdrachtnemer gehouden tot voortzetting van de 

Opdracht. Deze verlenging dient schriftelijk en minimaal 2 weken voor het einde van de Contractperiode te geschieden. De verlengde overeenkomst wordt onder 
dezelfde voorwaarden voortgezet gedurende dezelfde periode als die waarmee de overeenkomst van opdracht tussen Kruger en de Opdrachtgever wordt verlengd, 
tenzij daarvan door Partijen schriftelijk is afgeweken. 

2. De Opdracht eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen duur zonder dat opzegging door één der partijen is vereist. De Opdracht kan 
tussentijds door Kruger, om haar moverende redenen, met inachtneming van een opzegtermijn van vijf werkdagen worden opgezegd. Onder werkdagen in de zin 
van artikel 4 worden verstaan, maandag tot en met vrijdag van iedere week, met uitzondering van officiële feestdagen.  

3. Indien de Opdrachtgever om wat voor reden dan ook jegens Kruger een kortere opzegtermijn hanteert dan de periode van vijf werkdagen als bedoeld in artikel 4.2 
is Kruger gerechtigd de Opdracht tussentijds met inachtneming van dezelfde opzegtermijn als die welke door de Opdrachtgever jegens haar is gehanteerd, op te 
zeggen en zal de Opdracht eindigen op dezelfde datum als die waartegen de overeenkomst van Opdracht tussen Kruger en de Opdrachtgever door de 
Opdrachtgever is opgezegd. De opzegging door Kruger kan telefonisch plaatsvinden doch dient schriftelijk te worden bevestigd. 

4. Ieder der Partijen kan de Opdracht, zonder een opzegtermijn in acht te nemen, om hem moverende redenen, tussentijds opzeggen in de periode van 30 dagen 
vanaf de startdatum van de Opdracht.  

5. Kruger heeft het recht de Opdracht met onmiddellijke ingang tussentijds op te zeggen, indien: 
▪ de Opdrachtgever of Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend of op hem (hen) de wettelijke 

schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard dan wel de Opdrachtgever of Opdrachtnemer wordt geliquideerd; 
▪ conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel op een ander soort goederen 

van de Opdrachtgever of Opdrachtnemer; 
▪ de Opdrachtgever of één der Partijen door overmacht verhinderd is tot nakoming van zijn verplichtingen in het kader van de overeenkomst van Opdracht 

tussen Kruger en de Opdrachtgever respectievelijk de Opdracht; 
▪ Opdrachtnemer wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit; 
▪ Opdrachtnemer handelt in strijd met het recht, de statuten van de Opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van de Opdrachtgever en/of 

met de voor hem geldende beroepsethiek; 
▪ Opdrachtnemer onjuiste gegevens heeft verstrekt, zoals gegevens ten aanzien van zijn of haar hoedanigheid; 
▪ Opdrachtnemer of de Opdrachtgever toerekenbaar in de nakoming van zijn of haar verplichtingen jegens Kruger te kort komt;  
▪ zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 3.11 van deze algemene voorwaarden dan wel artikel 5.4 of artikel 5.5 van deze algemene voorwaarden 

toepassing vindt. 
6. Indien Kruger de Opdracht opzegt overeenkomstig artikel 4, dan is hij jegens de Opdrachtnemer niet tot enige schadevergoeding gehouden en neemt de 

verplichting tot betaling van honorarium en kosten een einde per de datum waartegen de Opdracht is opgezegd. 
7. Iedere opzegging in de zin van artikel 4 dient schriftelijk te geschieden behoudens voor zover artikel 4.3 toepassing vindt. In dat geval dient de opzegging schriftelijk 

te worden bevestigd. 
 
Artikel 5: Vergoedingen, facturatie, incassorisico 

1. Ter zake van de uit hoofde van de Opdracht door Opdrachtnemer feitelijk te verrichten werkzaamheden heeft deze uitsluitend aanspraak op het honorarium en de 
vergoeding van kosten zoals dat bij overeenkomst van opdracht tussen Partijen wordt vastgesteld. 

2. Opdrachtnemer factureert uiterlijk aan het einde van ieder werkweek (maar voor de aanvang van de daarop volgende werkweek) aan Kruger het over de verstreken 
werkweek verschuldigde honorarium en de in die week gemaakte kosten, met vermelding van het opdrachtnummer. De factuur dient te worden voorzien van een 
tijd- en onkostenverantwoording houdende een overzicht van de in de verstreken werkweek bestede tijd, verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. 

3. Kruger zal binnen twee werkdagen na ontvangst van de (conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel) door Opdrachtnemer aan Kruger uitgereikte factuur, deze 
doorbelasten aan haar Opdrachtgever. De factuur van Opdrachtnemer zal uiterlijk binnen zeven dagen nadat Kruger betaling heeft ontvangen van diens 
opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden betaald.  Op de factuur van Opdrachtnemer zal worden vermeld: betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na 
ontvangst van de betaling door Opdrachtgever. 

4. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Opdrachtnemer volledige meedeelt in het incassorisico dat Kruger loopt. Mocht Kruger om wat voor reden dan ook geen 
betaling van diens Opdrachtgever ontvangen dan kan zij ook niet gehouden zijn tot het betalen van de (doorbelaste) facturen van Opdrachtnemer. Alsdan heeft 
Opdrachtnemer geen recht op betaling van diens facturen door Kruger en doet daarvan door aanvaarding van deze algemene voorwaarden op voorhand afstand. 
Indien Kruger in een dergelijk geval de betreffende facturen reeds aan Opdrachtnemer zou hebben voldaan dan zal Opdrachtnemer de betaalde gelden op eerste 
verzoek aan Kruger restitueren dan wel zal Kruger gerechtigd zijn over te gaan tot verrekening van zijn vordering op Opdrachtnemer uit hoofde van voormelde 
restitutieplicht met (toekomstige) vorderingen van Opdrachtnemer op Kruger  

5. Kruger zal Opdrachtnemer op de hoogte houden van het betalingsgedrag van Opdrachtgever. Indien er een betalingsachterstand ontstaat kan dit voor zowel 
Kruger als ook Opdrachtnemer aanleiding zijn om de Opdracht tijdelijk te stoppen, dan wel in zijn geheel te beëindigen. 

6. Wanneer Opdrachtnemer op grond van de vigerende belasting- en sociale verzekeringswet- en/of regelgeving niet als zelfstandig ondernemer wordt beschouwd, 
zal Kruger op de tussen Partijen overeengekomen vergoeding premies werknemersverzekeringen inhouden. Kruger zal de op basis van artikel 6.1 eventueel 
gereserveerde loonheffing en premies werknemersverzekeringen geheel of gedeeltelijk aan de Belastingdienst dan wel een andere bevoegde (overheids-)instantie 
voldoen, indien en zodra onherroepelijk is vastgesteld dat deze heffingen respectievelijk premies verschuldigd zijn.  

7. Onder premies werknemersverzekeringen in de zin van dit artikel worden naast deze premies tevens de premies verstaan die verschuldigd zijn onder bedrijfstak 
eigen gebonden regelingen zoals bij voorbeeld, maar niet uitsluitend, pensioenpremies. 

 
Artikel 6: Aansprakelijkheid 
1. Opdrachtnemer verplicht zich er jegens Opdrachtgever toe de overeengekomen Opdracht aldus te vervullen als van een vakbekwaam Opdrachtnemer met de 

functie en/of taken die van Opdrachtnemer mag worden verwacht. 
2. Indien Opdrachtnemer enige voor hem uit de Opdracht voortvloeiende verplichting niet nakomt zal hij jegens Kruger in verzuim komen zonder dat daartoe enige 

ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn en zal hij gehouden zijn alle Schade die Kruger dientengevolge lijdt aan hem te vergoeden. De redelijke kosten van 
rechtsbijstand zowel in- als buiten rechte die Kruger in dat geval maakt om ervoor zorg te dragen dat Opdrachtnemer alsnog aan zijn verplichtingen voldoet en/of 
zijn vordering tot schadevergoeding of anderszins geldend te maken, komen in dat geval voor rekening van Opdrachtnemer. 

3. De aansprakelijkheid van het voorgaande lid, strekt niet verder dan tot het bedrag dat over de laatste zes maanden als honorarium aan de Opdrachtgever in 
rekening is gebracht. Met uitzondering van die situatie dat onder bepaalde omstandigheden geoordeeld wordt dat een beroep op die beperking van 
aansprakelijkheid onredelijk bezwarend, althans naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De in dit lid genoemde beperking geldt niet 
indien de Schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer. 

4. Behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kruger, is Kruger jegens Opdrachtnemer niet gehouden tot vergoeding van Schade indien 
Kruger enige voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt. Behoudens voor zover zodanige Schade wordt veroorzaakt door opzet of 
bewuste roekeloosheid van Kruger, is Kruger voorts niet gehouden Opdrachtnemer schadeloos te stellen of te vrijwaren indien Opdrachtnemer om wat voor reden 
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dan ook door de Opdrachtgever of (een of meer) andere derden aansprakelijk wordt gesteld voor de Schade die hij lijdt (zij lijden) door of in verband met de 
werkzaamheden die Opdrachtnemer krachtens de Opdracht heeft verricht. 

5. Opdrachtnemer is gehouden Kruger te vrijwaren van alle met de Opdracht samenhangende vorderingen van (een of meer) derden, de Opdrachtgever daaronder 
mede begrepen en is gehouden Kruger ter zake schadeloos te stellen behoudens voor zover de vorderingen van voornoemde derden het gevolg zijn van opzet of 
bewuste roekeloosheid van Kruger. De redelijke kosten van rechtsbijstand die Kruger zowel binnen als buiten rechte moet maken om zich tegen vorderingen als 
hier bedoeld te verweren komen voor rekening van Opdrachtnemer. 

6. Opdrachtnemer sluit ten behoeve van zichzelf en voor degene die Opdrachtnemer inschakelt ter uitvoering van de Opdracht een behoorlijke 
aansprakelijkheidsverzekering af (daaronder begrepen een beroeps- en in het voorkomende geval een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering) ter dekking van 
Schade ontstaan door werkzaamheden van Opdrachtnemer ter uitvoering van de Opdracht. De verzekering dient dekking te bieden tot een Kruger conveniërend 
bedrag per claim en een hem conveniërend cumulatief maximum bedrag per jaar. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Kruger de betreffende 
verzekeringspolis overleggen. 

7. Onder opzet of bewuste roekeloosheid van Kruger wordt verstaan de opzet of bewuste roekeloosheid van de organen van Kruger of van haar leidinggevenden 
(leidinggevende ondergeschikten daaronder mede begrepen). 

 
Artikel 7: Geheimhouding, non-concurrentie en persoonsgegevens 
1. Ieder der Partijen is gehouden de vertrouwelijke informatie van de andere partij waarover hij op wat voor wijze dan ook de beschikking krijgt gedurende de looptijd 

van de Opdracht en gedurende een periode van vijf jaren daarna geheim te houden. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet indien (1) de vertrouwelijke 
informatie op het moment waarop de partij voor wie de geheimhoudingsverplichting geldt daarmee bekend werd, reeds van algemene bekendheid was, zonder 
dat sprake is van schending van enige aan enige derde opgelegde geheimhoudingsverplichting ter zake of (2) een partij op grond van wettelijke verplichtingen 
gehouden is de hem bekende vertrouwelijke informatie te openbaren. Onder vertrouwelijke informatie wordt begrepen alle informatie van één der partijen bij de 
overeenkomst voor zover deze betrekking heeft op de onderneming van die partij zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, bedrijfsgegevens, knowhow, 
commerciële informatie omtrent klanten, strategieën en gehanteerde tarieven, de vergoedingen uit hoofde van de Opdracht daaronder mede begrepen. 
Vertrouwelijke informatie ter zake de Opdrachtgever wordt geacht voor de toepassing van dit artikel vertrouwelijke informatie van Kruger te zijn en dient door 
Opdrachtnemer geheim te worden gehouden gedurende de looptijd van de Opdracht en een periode van vijf jaar na het einde daarvan. 

2. Ieder der Partijen betracht bij het gebruik van informatie die hem ter kennis is gekomen uit hoofde van de Opdracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Informatie 
mag slechts worden gebruikt ten behoeve van de tenuitvoerlegging van de Opdracht. 

3. Opdrachtnemer verplicht zich er jegens Kruger toe om gedurende de looptijd van de Opdracht, alsmede gedurende een periode van achttien maanden na het einde 
daarvan, geen directe of indirecte contractuele relatie, hoe ook genaamd, aan te (doen) gaan met de Opdrachtgever, haar rechtsopvolgers (ook in geval van een 
faillissement of doorstart situatie) of aan haar gelieerde natuurlijke- of rechtspersonen of met een Leadgever van Kruger, en direct of indirect geen belang te nemen 
in de Opdrachtgever, tenzij partijen anders overeenkomen. Onder Leadgever in de zin van dit artikel wordt verstaan de bank, participatiemaatschappij, 
leasemaatschappij, holdingdirectie, het instituut, de instantie en/of iedere andere entiteit of (rechts)persoon door wie Kruger bij de Opdrachtgever is 
geïntroduceerd of die op enigerlei andere wijze betrokken is geweest bij de totstandkoming van de overeenkomst van Opdracht tussen de Opdrachtgever en 
Kruger. 

4. Kruger zal in het kader van het aangaan en/of uitvoeren van de Opdracht noodzakelijke persoonsgegevens aan de Opdrachtgever moeten verstrekken. Het delen 
van persoonsgegevens, zoals in een cv, voor een potentiële opdracht wordt in overleg gedaan met Opdrachtnemer. Meer informatie over de wijze waarop Kruger 
de persoonsgegevens verwerkt, staat omschreven in de privacyverklaring van Kruger. 

 
Artikel 8: Verbod van financiële transacties; verbod op cadeaus en verstrekkingen 
1. Het is Opdrachtnemer zowel gedurende als na het einde van de Opdracht verboden te handelen in aandelen van de Opdrachtgever, hetzij middellijk hetzij 

onmiddellijk – hieronder mede begrepen het kopen of verkopen van aandelen in vennootschappen, welke behoren tot de klanten/relatiekring van de 
Opdrachtgever of tot met de Opdrachtgever gelieerde entiteiten - wanneer bij deze transacties gebruik gemaakt wordt van door of tijdens de uitvoering van de 
Opdracht verkregen kennis, die niet aan derden bekend is of bekend hoort te zijn. 

2. Opdrachtnemer zal geen vergoeding, beloning of andere verstrekkingen al dan niet in natura bedingen bij, of ontvangen van de Opdrachtgever.  
 
Artikel 9: Boete 
1. Indien Opdrachtnemer enige voor hem uit artikel 7.1 voortvloeiende verplichting niet nakomt zal hij in verzuim jegens Kruger komen zonder dat daartoe enige 

ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn en verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare boete aan Kruger ter grootte van zes maanden honorarium voor iedere niet-
nakoming, zulks onverminderd het recht van Kruger om daarnaast aanspraak te maken op schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst, en/of, zo hij 
dit wenst om tot opzegging of ontbinding van de Opdracht over te gaan. 

2. Indien Opdrachtnemer enige voor hem uit de artikelen 7.2, 7.3, 8 en 9 voortvloeiende verplichtingen niet vervult zal hij jegens Kruger in verzuim komen zonder dat 
daartoe enige ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn en verbeurt hij aan Kruger een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- voor iedere niet-nakoming 
vermeerderd met € 500,- per dag of onderdeel daarvan dat de niet-nakoming voortduurt, onverminderd het recht van Kruger om daarnaast aanspraak te maken 
op schadevergoeding en/of nakoming van artikelen 7.2, 7.3, 8 en 9 en/of tot opzegging of ontbinding van de Opdracht over te gaan. 

 
Artikel 10: Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden 
1. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen Partijen worden afgeweken. 
2. Op iedere overeenkomst tussen Kruger en Opdrachtnemer is Nederlands Recht van toepassing. 
3. Partijen komen ten aanzien van alle geschillen overeen dat deze in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. 
 


