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1.  Artikel 21 AWVODI-2016 wordt vervangen door het volgende artikel: 

21.1 Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door fouten van Opdrachtnemer die 

hem kunnen worden toegerekend, is elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal 

één van de bedragen zoals in het navolgende sub a, sub b, sub c en sub d van dit artikel is 

vastgelegd, tenzij er aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld of een 

dergelijke beperking bij wet of regelgeving verboden is: 

a. in het geval van een opdracht tot controle van financiële verantwoordingen is Opdrachtnemer 

aansprakelijk tot maximaal driemaal het aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag van het honorarium 

voor de desbetreffende opdracht. Bij een opdracht met een doorlooptijd van meer dan 12 maanden, is 

de hier bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal het honorarium dat in het kader van 

de desbetreffende opdracht in de laatste 12 maanden voorafgaande aan de fouten aan 

Opdrachtgever is gefactureerd; 

b.in het geval van een belastingadviesopdracht is Opdrachtnemer aansprakelijk tot maximaal driemaal 

het aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht 

met een maximum van € 300.000,-; 

c.in geval van een transaction advisory opdracht is Opdrachtnemer aansprakelijk tot maximaal 

driemaal het aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag van het honorarium voor de betreffende 

opdracht. 

d. in geval van alle overige (advies) opdrachten is Opdrachtnemer aansprakelijk tot maximaal het aan 

Opdrachtgever gefactureerde bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht. Bij een 

adviesopdracht met een doorlooptijd van meer dan 6 maanden is de hier bedoelde aansprakelijkheid 

beperkt tot maximaal het honorarium dat in het kader van de desbetreffende opdracht in de laatste 6 

maanden voorafgaande aan de fouten aan Opdrachtgever is gefactureerd. 

21.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die 

veroorzaakt is doordat Opdrachtgever of niet door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan 

Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden of informatie heeft c.q. hebben verstrekt, tenzij 

Opdrachtgever kan aantonen dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten 

zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. 

21.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolg-, bedrijfs- of indirecte schade. 

21.4 Alle verplichtingen met betrekking tot het Personeel van Opdrachtnemer, ook die krachtens de 

belasting- en sociale verzekeringswetgeving, komen ten laste van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer 

vrijwaart Opdrachtgever tegen elke aansprakelijkheid in dit verband. 

21.5 Opdrachtgever zal zijn eventuele vorderings- en verhaalsrechten uitsluitend uitoefenen tegen 

Opdrachtnemer en niet tegen (bestuurders van) members/vennoten, bestuurders of werknemers van 

Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden c.q. hulppersonen. 

 

2.  Artikel 24 wordt buiten toepassing verklaard. 

  

 


