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Geaehte mewouw Nip, ôesfe Sylvia,

Met veel genoegen bieden wij u ons voorstel aan voor ondersteuning in het opstellen van een quick
scan van de Business Case voor het windpark Elzenburg-de Geer zoals opgesteld door de Energie
coöperatie Oss (ECO). Ons voorstel is gebaseerd op de gesprelilken tussen u en mijn eollega Max ten
Cate in de periode van 2-S oktober eor7.
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De Gemeente Oss heeft in het kader van haar duurzaamheidsbeleid de wens uitgesproken voor de
realisatie van een windmolenpark op en ten noorden van Elzenburg-De Geer. Hierbij is de doelstelling
dat dit windmolenpark wordt gerealiseerd voor 2o2o op basis van een robuust ontwikkelmodel dat zo
veel mogelijk maatschappelijk rendement, lokaal draagvlak en participatie oplevert, maar ook
continuiteit en stabiliteit biedt voor de lange termijn.

Voor de ontwikkeling van dit windmolenpark zijn drie opties gedefinieerd: r) als Gemeente Oss zelf
ontwikkelen van het windpark; z) als Gemeente Oss de grond middels een tender beschikbaar stellen
aan een ontwikkelaar of g) als Gemeente Oss de ontwikkeling van het windpark laten uitvoeren door
het burgerinitiatief ECO (Energie Coöperatie Oss).
De eerste optie (zelf ontwikkelen door de gemeente) is inmiddels afgevallen, maar voordat de
Gemeente Oss verder wil gaan met optie g (ECO), is er door de wethouder gewaagd om een financiële
scan van een derde partij op de door ECO ontwikkelde business case. Deze business case is onderdeel
van een voorstel geschreven door ECO, welke op 5 oktober zorT is aangeboden aan de Gemeente Oss.
Parallel wordt door een onafhankelijke partij (advocatenkantoor) gekeken naar de governance
structuur van het betreffende voorstel van ECO. Deze beide externe adviezen zullen worden gebruikt in
de verder besluitvorming over het windmolenpark.
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Iloelstellíng
ryç it gewaagd door de Gemeente Oss om een quick scan uit te voeren op de financiële aspecten van
de door ECo aangeleverde Business Case voor het Windmolenpark Elzenburg-de Geer. Hei resultaat
van deze quick scan betreft een kort memo met hierin de uitkomsten van de tiitgevoerde analyse op de
documentatie en de onderliggende uitgangspunten. In het memo wordt door PñC aangegeven welke
punten opvallen in de d_oo¡ ECO aangeleverde Business Case en welke aandaehtspuntenJ risico's pwC
nog ziet in de betreffende business case, wanneer de uitgangspunten en uitkomsien.oráen vergeleken
met bij ons bekende benchmarks van andere projecten.
om dit resultaat

'

Analyseren van de aangeleverde business case van ECO, waarbij het geheel van te bestuderen
documenten is gelimiteerd tot de volgende documenten:
PDMS-# gzzSo 47-vt-aanbieding_ECO_(5-ro-zo17)

o
o

o
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te bereiken zal Pwc de volgende activiteiten verriehten:

PDMS-#3zz8or5-vr-Financieel-model_Elzenburrg_s_MW_(5_okt_zor7)_pre-

feasibility*(versi e5_okt_z

or.

7)

PDMS-#3zz8o r6-vr-Pl-en*kasstroom-Elzenburg 3_5_MW_(s_okt_zor7)_pre-

feasibility
PDMS-#3oo4783-vr-raadsvoorstel_ontwikkelingwindmolenpark
PDMS-# g22g7o2-vt-Raadsvoorstel_ontwikkelmodellen_eind_eor7
PDMS-#92237o9'v7-Raadsvoorstel-ontwikkelmodellen_eind_:or7_bijlage_r
Beknopt vastleggen resultaat van quick scan in een beknopt memo (ca.+A+)

o
o
o

Verwerken commentaar op memo (één review ronde) en opleveren memo vóôr woensdag
oktober.

rr

De formele opdrachtgever van onze werkzaamheden namens Gemeente Oss zal mewouw Nip zijn;
direct en dagelijks aanspreeþunt zal in handen liggen van mewouwNip en mewouw de Graaf.

Reíkwìjdte
De reikwijdte van de gewaagde ondersteuning betreft:

¡

¡

Het analyseren van de door u beschikbare documenten, gelimiteerd tot hierboven benoemde
documenten en gelimiteerd tot de financiële aspecten binnen deze documenten. Hierbij wordt
aangemerkt dat gegeven de krappe doorlooptijd tot 1r oktober er geen additionele informatie
kan worden opgewaagd, danwel verkregen middels interviews. Dã quick scan is dan ook
beperkt tot een deskresearch. Gezien de beper}te doorlooptijd blijft de quiek scan eveneens
beperkt tot het spiegelen van de aangeleverde business caie met b¡ ons tekende benchmarks
ten aanzien van de gehanteerde uitgangspunten eu een consistentie check binnen de
aangeleverde informatie. Wanneer deze uitkomsten afirijken kunnen er echter valide project
specifieke redenen voor zijn.
HetoPstellen van een PwC-memo met hierin de resultaten van de quick scan. Dit memo wordt
geadresseerd aan de Gemeente Oss en is uitsluitend voor haar eigen interne besluitvorming
opgesteld. Het memo heeft uitsluitend betrekking op de zaken diè uiteen zijn gezet in de
opdrachtbevestiging tussen de Gemeente Oss en PwC. Het memo mag niet zoñder
voorafgaande schriftelijke toestemming van PwC gekopieerd wordenóf aan derden (geheel of
gedeeltelijk) ter beschikking gesteld worden of op andere wijze (geheel of gedeeltelijk]
geciteerd of aan gerefereerd worden. PwC wijst uitdrukkelijk iedãre aanspiakelij}rhãid en/of
zorgpliehtjegens andere partijen dan de geadresseerdeln] van het rapport af. ln het verlängde
van hetvoorgaande geldt dat de Gemeente Oss PwC volledig wijwaart voor claims van derden
verband houdend met het terbeschikking stellen van het PwC-memo aan de Gemeente Oss.
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PwC zal geen audit of accountantscontrole verrichten op de aangeleverde business case.

T'ectm en koste¡l-

buet

De werkzaamheden zullen vanuit PwC worden uitgevoerd door een team van diverse ervaren adyiseurs
van PwC, waarbij Max ten Cate optreedt als projectleider. De werkzaamheden voeren wij uit onder

eindverantwoordelijkheid van Fons Kop, partnerbij PwC.

in oktober zor7, waarbij Max de contactmomenten met u voor zijn
rekening zal nemen en zal optreden als projectleider. Het team kan zich laten ondersteunen door
diverse adviseurs binnen PwC op onder andere de gebieden van duurzaamheidsbeleid, project
financiering, inkoop en energie.
De werkzaamheden zullen starten

De ingeschatte tijdbesteding komt hiermee op ca. 6 dagen. De opdrachtomvang komt op basis van de
ingeschatte tijdsbesteding uit op het vaste bedrag van € 8.25o,= (exclusiefbtw, inclusiefreis- en
verblijfkosten). Facturering geschiedt achteraf.

Rw clíteít u an onze díens t v erleníng
Wij willen u te allen tijde diensten leveren van een hoge kwaliteit teneinde aan uwbehoeften te
voldoen. AIs u op enig moment met ons wilt bespreken hoe onze dienstverlening zou kunnen worden
verbeterd, of als u onteweden mocht zijn over enig onderdeel van onze diensten, neemt u dan contact
op met ondergetekende, in zijn hoedanigheid als partner die verantwoordelijk is voor onze
dienstverlening aan u. Mocht u hierover, om welke reden dan ook, liever met iemand anders spreken,
neemt u dan contact op met W. van Tol, Consulting Leader (wendy.van.tol@pwc.com, T: o88 Zgzts
r4).Zo kunnen wij u verzekeren dat uw belangen zorgvuldig en snel worden behartigd. Wij zullen
iedere klacht zorgvuldig en direct behandelen en wij zullen de resultaten daarvan met u bespreken.

Vaorwa,ctt'clen
Deze werkzaamhedeu zullen worden uitgevoerd onder de condities en opdrachtvoorwaarden van PwC

zoals bijgesloten in Bijlage A.

Tat slot
Wij zijn verheugd dit voorstel aan u uit te mogen brengen en zien uit naar een prettige samenwerking.
Wij verzoeken u, indien u akkoord gaat met dit voorstel, een getekende offerte aan ons te retourneren.
Voor wagen aangaande dit voorstel, kunt u altijd contact met mij opnemen.

Met wiendel$ke groet,
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V
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Fons Kóp

Partner
Fons.kop@pwc.com
T: o88 2927474
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Elzenburg-de Geer
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Ter accordering
Namens: PwCAdvisory

Naam: Fons Kop
Functie: Partner

Namens: Gemeente Oss
Naam:

Functie:

T:T,-TI*
Leo de Hoogt,

Pmjectmanager

U
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ALGEMENE VOORWA.ARDEN Ps/C*
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lTorp¡ssELurgEID
1.r Deze Algemene VooMaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten.
r.2 De Opdracht wordt door ons uitgevoerd met inachtneming van geldende
beroepsregelgeving en toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving.**

TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACÍTT
z.r De Opdracht komt tot stand op het moment dat de door u en ons
2

ondertekende schriftelijke overeenkomst waarin de Opdracht is vastgelegd
doo¡ ons retour is ontvangen, behoudens het hierna in :.3 bepaalde,
2.2 U zult ons op eerste vepoek alle informatie en dorumentatie verstrekken
die wij nodig hebben om het cliëntenondezoektevenichten ingevolge de Wet
ter voorkoming van witwåssen en tenorismefinanciering ('Wwft'). De
beoordeling ofde identiñcatie en de verificatie overeenkomstig de Wlvft
gschiedt is voorbehouden aan o¡s.
2.3 Als de door u ondertekende Opdmcht door ons (nog) niet retour is
ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder
toepasselijkheid van deze Algemene Voomaarden, op het moment dat wij op
uwveEoek met de uiwoering van de Opdracht zijn begonnen.
3 IIWVERPLICHTINGEN
3.r Als in het kader van een Opdmcht uw medewerking vereist is, zult u alle
gegevens en bescheiden, die wij nodig hebben voor het corect en tijdig
uitvoeren van deverleende Opdracht, tijdig en in de doorons gewenstevom
en wijze aan ons ter bechikking stellen.
3.2 U zult ons onvemijld infomeren over (wijzigingen in) uwjuridische
struch¡u¡ en de zeggenschapsverhoudingen binnen de groep waartoe u
behoort, alsmede over alle overige (ñnanciële) samenwerkingsverbanden
waarin u deelneemt ofwaarvan u onderdeel uitmaakt, een en ander in de
ruimste zin van het woord en overoverige feiten en omstandigheden die in
verband met de uitvoeringvan de Opdracht vm belang kunnen zijn, om ons in
staat te stellen ons aan de onafhmkelijkleidsvoorsch¡iften te kunnen houden.
3.3 U bent uitsluitend zelfverantwoordelijk voor de opdrachtomschrijving en
voor debeslissingen die u naar aanleiding en/of (mede) op basis van onze
werkzaamheden neemt ofwilt nemen
9.4 De Opdrachtwordt door ons uitgevoerd op basis vm (ñnanciële)
informatie die aan ons in het kadervan de Opdmcht ter beschikking wordt
goteld, inclusiefgsprekken die wij met u of, op uw veroek, met derden
voeren. U staat er voor in dat de dooru verstrekte infomatiejuist en volledig
is. U stemt ermee in dat indien wij in het kadervan de opdracht informatie van
derden ontvangen wij er, zonder verdere verificatie van die infomatie, van
uitgaan dat deze infomatiejuist en volledig is, tenzij in de
opdrachtbevestiging daawan upliciet is afgeweken.
3.S De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdrachtvoortvloeiende ütra
kosten en schade, ontstaan door het niet, niet tijdig ofniet behoorlijk ter
beschikking st€llen van de vemochte informatie, faciliteiten en/of
medewerkers, zijn voor uw rekening en risico.
3.6 Voor Opdrachten die door ons op uwlocatieworden uitgwoe¡d, alt u zorg
dragen voorkantoorruimte en elektronische communicatiemiddelen die naa¡
ons oo¡deel noodzakelijk of nuuig zijn om de Opdracht uit tevoeren en die
voldoen aan alle (wettelijke) vereisten.
4 UITVOERING VAN DE OPDRACHT
4,1 Allewerkzaamheden die door ons worden verricht, wo¡den uitgevoe¡d naar
ons beste inzicht en vemogen overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap. Ten aanzien van onze (beoogde) werkzaamheden is sprake van
een inspanningsverbintenis.
4.2 Wij bepalen de wijze rearop en doorwelke personen de Opdracht wordt
uitgevoerd. I¡ situaties waarin het uitdrukkelijk debedoeling is dat de
Opdracht door een bepaalde natuurlijke persoon wordt uitgevoerd, wordt de
toepasselijkheid van de artikelen art. 7:404 et 7i4o7 lid,2 RW uitgesloten.
4.3 Wij kunnen meer rerkzaamhedenverrichten en aan u in ¡ekeningbrengen
dan waartoe de Opdncht is verstrekt, indien dsewerkzaamheden
voortvloeien uit enige op de Opdracht van toepassing zijnde (inter)nationale
wet- of (beroeps)regelgeving.
4.4 Op uwvenoek worden door u terbschikking gestelde gegevens na
uitvoering van de Opdracht geretournee¡d. wij houden ter zakevan de
Opdmcht een eigen (elektronisch) werkdossier aan met daarin (kopieën van)
naar ons oordeel relevante stukken, dat ons eigendom blijft,
4.5 Bij de uitvoering van de Opdrachtworden wij niet geacht over informatie te
beschikken uit andere Opdrachten die wij voor u hebben verricht dan wel
thans vooru venichten.
5 GEHEIMHOUDING EN DATAPROTECTION
5.rTenzij (i) enige bepaling uit (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving
ons tot bekendmaking verplicht; of(ii) wij ofpersonen verbonden aan of
werkzaam bij ons optreden in een tucht-, civiel-, bestuurs- en/of
strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn, zullen
wij en de door ons ingezette personen vertrouwelijke infomatie en
persoonsgegevens niet openbaren ofaan andere derden dan genoemd in lid z
verstrekken.
S.2 U stemt ermee in dat in het kadervan: (i) een Opdracht dooru aan ons
verstrekt, (ii) het voldoen aan op ons rustendewettelijke verplichtingen, (iii)
risk management en quality reviewvereisten, en (iv) interne zakelijke
doeleinden, wij vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens betreffende u
en/ofpersonen (voorheen) werkzaam bij, ofvoor, ofverbonden aan u, uw
cliënten ofderden, vemerken, waaronder begrepen het delen van deze
gegevens met:
(a) andere FøC firms; en
(b) indien noodzakelijk met partijen betrokken bij de uitvoering van de
Opdracht; en
(c) onzeverzekeraars ofjuridisch of financieel adviseurs.

Wij zullen passende maatregel€n nemen om de vertrouwelijke info¡matie
en persoonsgegevens te beschermen en de door ons in te schakelen derden en
medewerkers inlichten over het vertrouwelijke karaktervan de informatie.
5.4 Veverking van persoonsgegevens door oro vindt plaats confom de
toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van
de bscheming van persoonsgegevens.
5.5Tenzij sprake is van (inter)nationale wet- of(beroeps)regelgeving die u
verplicht tot openbaarmaking oftenzij door ons voorafgaande schriftelijke
toestemming is verleend, ælt u informatie met betrekking tot de Opdracht, de
inhoud van rapporten, adviezen ofandere al dan niet schriftelijke uitingen van
ons, niet openbaren ofaan derden verstrekken.
s.6 Partijen nllen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan
door hen in te schakelen derden.
S.7 Wij zijn gerechtigd tot het vermelden van uwnaam en het in hoofdlijnen
vermelden van de verrichte werkzaamheden aan o¡ze (potentiële)
opdrachtgevers ter indicatie van onze eryarìng.
S.3

6 INTELLECTTJELE EIGENDOM
6.r Wij behouden ons alle ¡echten van intellectuele eigendom voor met
betrekking tot producten van de geest die wij gebruiken ofhebben gebruikt
en/ofontwikkelen en/ofhebben ontwikkeld in het kader van de uitvoering van
de Opdracht, en ten aanzien waaryan wij de auteu¡srechten ofandere ¡echten
van intellectuele eigendom hebben ofgeldend kunnen maken.
6.2 Het is u uitdruklelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen
computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)
contracten, merken en logo's en andere geestesproducten vm ons, een en
anderin de ruimste zin ds woords, al dan niet met inschakeling van derden te
verueelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verueelvoudiging en/of
openbaarmaking en/ofexploitatie is slechts toegstaan na onæ voorafgaande
schriftelijke to$temming. U heeft het recht de scbriftelijke do@menten te
vermenigurldigen voor uw eigen intern gebruik, voor zoverpassend binnen het
doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindigingvan de Opdracht, is
het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
7

HONORARIUM/BETÂLING

honorarium is exclusiefonze onkosten, qclusiefdeclaratis van door
ons ingschakelde derden en qclusiefomzetbelasting en andere heffingen
welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd. Voomoemde onkosten,
declaraties en heffingen rullen door ons aan u worden doorbelast.
7.2 Als na de totstandkoming van de Opdracht, maar voordat de Opdracht
geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren, zoals lonen en/ofprijzen, een
wijziging ondergaan, hebben wij het recht om het eerder overeengekomen
tarief dienovereenkomstig aan te passen.
7.3 Betaling dient, zonder aftrek, korting ofschuldvenekening te gæchieden
binnen 15 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de
factuur aangegeven valuta, door middel van ovemaking ten gunste van een
doo¡ ons aån te wijzen bankrekening.
7.4 Klachten ofbemaren tegen de hoogtevan de ingediende facturen schorten
uw betalingsverplichting niet op.
7.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, diewij maken of
hebben gemaakt in verband met de niet-nakoming door u van uw
7.1 Ons

(betalings)verplichtingen zijn vooruw rekening. Het Bsluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten waârin nadere ¡egels zijn opgenomen ten
aanzien van de vergoedingvan buitengerechtelijke kosten wordt doorpartijen
buiten toepassingverklaa¡d. Opdrachtnemer behoudt zich het rechtvoor om
dewerkelijk gemaakte kosten te vorderen.
7.6 Indien uw financiële positie en/ofuw betalingsgedrag naar ons oordeel
daartoe aanleiding geeft, zijn wij gerechtigd vil u te verlangen, dat u
onvemijld (aanwllende) zekerheid stelt in een door ons tebepalen vorm en/of
een voorschot voldoet. Indien u nalaat deverlangde zekerheidte stellen ofhet
gevraagdevoorschot te voldoen, zijn wij gerechtigd, onverminderd onze
overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddeÌlijk op te
schorLen en is al hetgeen u aan oro uit welke hoofde dan ook verschuldigd
bent, direct opeisbaar,
7.7 Ingeval van een geæmenlijk gegeven Opdracht zijn alle opdrachtgwers
voor zover dewerkzaamheden ten behoeve vm deze geamenlijke
opdrachtgevers zijn uitgevoerd, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het
volledige factuurbedrag aan ons.

8 KII\CIITEN
8.1 Klachten met betrekking tot devenichtewerkzaamheden en/of het
factuurbedrag dienen op straffe van veryal van alle aanspraken schriftelijk
binnen 6o dagen na venenddatum væ de stukken ofinfomatie waaroveru
klaagt, dan wel binnen 60 dagen na de ontdel*ing van het gebrek, de fout of
de tekortkoming, indien u aantoont dat u het gebrek, de fout ofde
tekortkoming redelijkeruijs niet eerder kon ontdekken, aan ons kenbaa¡ te
worden gemaakt,
8.: Klachten als in het eerstelidbedoeld, schoden uwbetalingsverplichting
niet op. U bent in geen geval gerechtigd op grond van een klacht met
betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen ofbetaling te
weigeren van andere door ons geleverde diensten waarop de klacht geen
betrekking heeft.
8,3 Ingeval van een terechte en tijdig uitgebrachte klacht heeft u de keuze
tussen aanpæsing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos
verbeteren ofopnieuw verrichten vm de afgekeurdewerkzaamheden ofhet
geheel ofgedeeltelijk niet (meer) uiwoeren van de opdracht tegen rstitutie
naar evenredigheid van het door u reeds betaalde honorarium.
9

LEVERINGSTERMIJN

9.1 Als u een vooruitbetaling verschuldigd bent ofvoor de uitvoering
benodigde informatie en/ofmaterialen ter beschikking dient te stellen, dan
gaat de termijn waarbinnen dewerkzaamheden dienen teworden afgerond
niet eerder i¡ dan dat de betalinggeheel door ons is ontvangen, respectievelijk
de informatie en/of materialen geheel aan ons ter beschikking is/zijn gsteld.
9.2 De termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn
slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit voorafschriftelijk is

overeengekomen,
9.3 De Opdracht kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is niet door u wegens termijnoverschrijding worden ontbo¡den, tenzij wij de
Opdracht ook niet ofniet geheel uitvoeren binnen een aan ons na afloop van de
overeengekomen leveringstermijn schrift elijk aangezegde redelijke temijn.

10 TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACIIT
10.1 Partijen kunnen de Opdracht schriftelijk opzeggen met inachtneming van
een redelijke opzegtermijn.
1o.2 Pa¡tijen kunnen de Opdracht zonderingebrekstelling en zonder

¡echterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke
ingang geheel ofgedeeltelijk beëindigen in het geval de wederpartij - al dan
niet voorlopig - surseance van betali¡g wordt verleend, indien ten aanzien van
de wederpartij faillissement wordt verleend ofindien zijn ondememingwordt
geliquideerd of beëindigd.
ro.3 Indien u tot voortijdige beëindiging bent overgegaan, hebben wij recht op
vergoeding van de reeds verrichte we¡kzaamheden en kosten die wij
redelijkemijs moeten maken ten gevolge van de uoegtijdige beëindigingvan
de Opdracht (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming),
tenzij er feiten en omstandigheden aan de beëindiging ten grcndslag liggen die
aan ons zijn toe te rekenen. Indien wij totvoortijdige beëindiging zijn
overgegaan, heeft u recht op onze medewerking bij overdracht van
werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die
opzegging ten grondslag liggen die aan u zijn toe te rekenen.

U.AANSPRAKEUJKHEID
n.r Wij zuÌlen omewerkzaamheden naarbeste kunnen verrichten

bewste ¡oekeloosheid en/of indien dwingende (inter)nationale wet- of
(beroeps)regelgeving een dergelijke beperking niet toestaat.
u.2 Wordt de Opdracht uitgevoerd ten behoeve van meerdere
(rechts)personen, dan geldt de beperkingvan aansprakelijkheìd ten aanzien
van de Opdmcht voor alle betrokken (rechts)personen gezamenlijk. Het is aan
die groep van betrokken (rechts)personen zelfom in geval van
aansprakelijkheid de maximaal uit te keren schadevergoeding onderling te
verdelen.
r1.3 U vrijwaart ons ter ake van alle aansp¡aken van derden die mochten
ontstaan ten gevolge van een niet ofonjuist nakomen van enige verplichting
door u uit de Opdracht en/ofdeze Algemene VooMaa¡den, tenzij u aantoont
dat de schade geenverband houdt met veMijtbaar handelen of nalaten dat u is
toe te rekenen dan wel is ve¡oonaakt dooronze opzet ofbemste
roekeloosheid en/of tenzij dwingende (inte¡)nationale wet- of
(beroeps)regelgeving een dergelijke bepaling niet tostaat. Deze vrijwaring is
niet van toepassing op opdrachten tot de wettelijke accountantscontrole van de
jaarrekening. Deze wijwaring wordt mede bedongen ten behoeve van de doo¡
ons voor de uiwoeringvan de Opdmcht ingeschakelde (bestuurders van)
aandeelhouders, bætuurders ofwerknemers van ons en vm derden,
waaronderbegrepen andere P\dC firms, die een rechtstreeks bercep op deze
vrijwaring kunnen doen.
11.4 U en/ofuw groepsmaatschappijen allen eventuele vorderings- en
verhaalsrechten uitsluitend uitoefenen tegen ons en niet tegen oüe
(bestuurders vm) aandeelhouders, bestuu¡ders of werknemers
ü.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolg-, indirecte-, bedrijfs- ofstmfschade

en/ofwinstderuing,
11.ó Wij behouden oro het recht voor om bij (een deel van) de uitvoering van
de Opdracht gebruik te maken van andere l\dc lirms. De uitvoering van de
Opdracht gschiedt onder onze uitsluitende verantwoordelijkheid en u en/of
uwgroepsmaatschappijen allen andere betrokken ÈaC ñrms, partners of
medewerke¡s van andere bet¡okken PwC ñrms niet aanspreken (noch
contractueel, noch buitencontractueel ofanderszins) in verband met de
uitvoering van de Opdracht, Het voorgaande geldt niet voor schadegeleden als
gevolg van opzet ofbemste roekeloosheid aan de zijde van andere Ê¡C fi¡ms.
De andere hpC fims, hun partners en medewerkers kunnen zich op het
voorgaande beroepen alsofzij pa¡tij waren bij de Opdracht. Wij hebben recht
op vergoedingvan schade en kosten als gevolg van schending van deze

bepaling.
11.7 Uwvorderingsrechten en andere bevoegdhedenjegens ons, die uit welken
hoofde dan ook voortvloeien uit de Opdracht, veryallen na het verstrijken van
éénjaar nadat de schade waanoorwij aansprakelijk worden gehoudq zich
voor het eerst heeft gemanifeteerd en in elk geval na verloop van vijfjaar
nadat de schadeverooEakende gebeu¡tenis heeft plaatsgevonden.

CONTRACTOVERNEMING

Het is u niet toegstaan (enige verplichting uit) de Opdracht overte dragen aan
derden, tenzij wij hier uitdrukkeÌijk schriftelijk mee akkoord gaan. Wij zijn
gerechtigd aan deze tostemming, welke niet op onredelijke gronden zal
worden onthouden, vooMaarden teverbinden. U verbindt zich in ieder geval
om in dat geval alle teEake relevante (betalings)verplichtingen uit de
Opdmcht en d%eAlgemene Vooryaarden aan de derde op te leggen. U blijft te
allen tijde naast deze derde hoofdelijk aansprakelijk voor deverplichtingen uit
de Opdracht en deAlgemene Voomaarden.
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CONVERSIE
lndien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid ofhet
15

onredelijk bemarend karakter daarvan, op enige bepaling van de Opdracht
geen beroep kan worden gedaan, komt aan de dsbetreffendebepalingwat
betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk
overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden
gedaan.
1ó

INTERNETGEBRUIK

Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische
communicatiemiddelen. Partijen erkennen dat aan het gebruik van
elektronische communicatiemiddelen ¡isico's kleven zoals - maar niet beperkt
tot - veworming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen.
Panijen stellen hierbij vastjegens elkaar niet aansprakelijk te allen zijn voor
schade die eventueel voortvloeit bij één ofiedervan hen ten gevolge van het
gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Dat geldt eveneens voor het
gebruik dat wij vu elektronische communicatiemiddelen - ongeacht de vorm
daaryan - maken in onze contacten met derden waaronderbegrepen de
(Nederlandse) belastingdienst(en). Partijen allen al hetgeen redelijkemijs
van ieder van hen veruacht mag worden doen ofnalaten ter voorkoming van
het optreden van voornoemde risico's.

NAWERIüNG

bepalingen van de Opdmcht, Maryan het uitdrukkelijk of stilmijgend de
bedoeling ìs dat zij ook na beëindigingvan de Opdncht van kracht blijven,
zullen nadien van k¡acht blijven en partijen beiden blijven binden.
De
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en daarbij

de zorgurldigheid in acht nemen die van ons magwordenvevacht. Indien
foutenworden gemaakt doordat u ofeen derde aan ons onjuiste ofonvolledige
informatie verstrekt, zijn wij voor de daardoor ontstane schade niet
aansprakelijk. Onze totale aansprakelijkheidjegens u voor eventuele fouten die
bij zorgwldig handelen door ons æuden zijn vemeden, is beperkt tot
maimaal driemaal het bedragvan het honorarium dat u heeft betaald en/of
nog verschuldigd bent voor de onder de Opdracht venichte specifieke
werkzaamheden waaruit de fouten voortvloeien, Indien de Opdracht een
langere doorlooptijd heeft dan twaalfmaanden is de totale aansprakelijkheid
in het kadervan de Opdracht beperkt tot muimaal driemaal het bedragvan
het honorarium dat u aan ons heeft betaald en/ofnogvenchuldigdbent over
de laatste twaalfmaanden voor de onder de Opdracht verrichte speciñeke
werkzaamheden maruit de fouten voortvloeien. Onze beperkingvan
aansprakelijkheid geldt niet indien er aan oroe zijde sprake is van opzet of
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14 AFSTAND VAN RECHTEN
Het niet direct afdwingen van enig recht ofenige bevoegdheid zal onze rechten
en bevoegdheden onder de Opdracht niet beinvloeden ofbeperken. Afstand
van recht van enige bepaling ofvooruaarde in de Opdracht al uitsluitend vm
kracht zijn indien deze uitdrukkelijk schriftelijk is gedaan.

STRIJDIGE CI"AUSTJLES/VOORRANG

Als deze Algemene Voomaarden en de schúftelijke overeenkomstvan de
Opdracht onderling tegenstrijdige vooMaarden bevatten, prevaleren de in de
schriftelijke overeenkomst van de Opdracht opgenomen voomaarde¡.
Uitsluitend in de schriftelijke overeenkomst van Opdracht kan worden
afgeweken van deze Algemene vooMaarden.

r8 WERVINGSVERBOD
Geen derpartijen mag tijdens de uiwoering vm de Opdracht en binnen één
jaar na beëindiging van de Opdracht medwerkers die vanuit de wederpartij
betrokken zijn ofbetrokken zijn gewest bij de uiwoering van de Opdracht in
dienst nemen ofmet deze medewerkers over indiensttreding onde¡handelen
anders dan in overleg met de wederpartij. De pa¡tij die ondilks dit
weruingsverbod toch (een) medewerke¡(s) van de andere partij in dienst neemt
is gehouden aan die andere partij tenminste dewewingskosten te voldoen die
de andere partij zal moeten maken om (een) vewangende medewerker(s) aan
te trekken.
19

TOEPÂSSELUK RECHT EN FORIJMKEUZE

r9.r Op alle Opdrachten en onderhandelingen tussen partijen is Nederlands
recht van toepassing.
r9.z Alle gcchillen die verband houden met Opdrachten tussen partijen rullen
in eerste instantie door de bevoegde rechterte Amsterdam worden beslecht.

20 BECRIPPEN
In dge Algemene vooMaarden wordt verstaan onder:
20.1 U, u ofopdrachtgever: de partij voor wie de Opdracht wordt verricht.
2o.2 $r'ij, wij olons: deg€ne(n) van de hierna te noemen ¡echtspersonen, aan
wie de Opdracht is verleend: PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en/of
P¡icemterhousecoopers Belastingadviseuß N.v. en/of
PdcewterhouseCoopers Advisory N.V. en/of PricwaterhouseCoopers
Compliance Sewices B.V. en/of P¡icewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial &
Insu¡ance SeNices B.V. en/ofPricewaterhousecoopers Certification B-V. en/of
FrC Strategy& (Netherlands) B.V. en/of Executive Academy VOF.
20.B Opdracht: de mondelinge ofschriftelijke overeenkomst, waarbij wij ons
jegens u verbinden werkzaamheden te verrichten.
20.4 PwC firms: zelfstandige member ñrms van hetwereldwijde netwerk van
Pricemterhousecoopers Intemational Limited, alsmedejuridische entiteiten
die zaken doen onder de naam 'h¡C' en verbonden zijn aan zelfstandige
member firms van het wereldwijde netwerk van Pricewaterhousecoopers
International Limited.

*'Ph{'is

het merk waaronder de member ñrms van Pricemterhousecoopers

Intemational Limited ('h^CIL') handelen en diensten verlenen. Samen
vomen deze firms het wereldwijde Èdc-netwerk. Elke firm in het netwerk is
een afzonderlijkejuridiscbe entiteit en handelt voor eigen rekening en
verantwoording en niet als vertegenwoordiger van P\dCIL ofenige andere
member firm. hdCIL verricht zelfgeen diensten voor cliënten, P\dCIL is niet
verantwoordelijk ofaansprakelijk voor het handelen ofnalaten van welke van
haar member fims dan ook, kan geen zeggenschap uitoefenen over hun
professioneel oordeel en kan hen op geen enkele manier binden. 'P¡¡C'en
'Pricewaterhousecoopers' zìjn tevero (onderdeel van) de handelsna(a)men van
onder meer de volgende vennootschappen: Pricewaterhousecoopers
Accountants N.V. (KvK 3418028S), PricewaterhouseCoopers
Belastingadviswrs N.V. (KvK 34180284), Pricewaterhousecoopers Advisory
N.V. (KvK 34180287) Pricewaterhousecoopers Compliance Seruices B.V. (KvK
S1414406), Pricewaterhousecoopers Pensions, Actua¡ial & Insurance Servics
B.V. (KvK s4226368), Pricewterhousecoopers Certification B.v. (KvK
3086598), Pricewaterhousecoopers n Seryices (NL) B.V. (KvK 61616245),
PwC Stratery& (Netherlands) B.V. (KvK 33192455) en
Pricewaterhousecoopers B.v. (KvK34180289). Op w.pwc.nl treft u meer
informatie over deze vennootschappen en treft u de algemene
(inkoop)voovaarden die ook zijn gedeponeerd bij de kamervan Koophandel
te Amsterdam.

**Onder beroepsregelgeving wordt verstaan de gedrags- en beroepsregelgeving
van onder meer NBA, NOB, Norea en het ROA, indien en voor zove¡ die van
toepassing is op de bij de uiwoering van de Opdmcht betrokken personen.

