
Algemene voorwaarden 
 
Opdrachtgever 
De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten 
van diensten. 
 
Opdrachtnemer 
JABRIJO Administratie sinds 18 maart 2008 gevestigd te Den Haag, Kamer van Koophandel 
onder nummer 27315553, die opdrachten uitvoert in opdracht van de opdrachtgever.  
 
Diensten 
1. Budgetcoach: Begeleiding bij het administratief oplossen van financiële problematiek. 
2. Mentorschap: Uw spreekbuis bij de behartiging van uw belangen aangaande uw verzorging, 
verpleging, begeleiding of behandeling al dan niet in een zorginstelling.    
 
Opdracht 
1. De opdracht wordt alleen aangenomen en uitgevoerd door JABRIJO Administratie 
2. Voor elke opdracht wordt een overeenkomst gesloten met de opdrachtgever 
3. Voor gemaakte afspraken in de opdrachtovereenkomst, levert JABRIJO Administratie de 

inspanning die wordt gevraagd 
 
Betaalafspraken 
1. Betaalafspraken zijn vastgelegd in de opdrachtovereenkomst met de opdrachtgever 
2. Betaalafspraken worden eventueel aangepast na overeenstemming tussen opdrachtgever en 

JABRIJO Administratie  
3. Buitengewone kosten worden eveneens vastgelegd in de opdrachtovereenkomst  
 
Declaraties 
1. Conform de opdrachtovereenkomst aanvaard JABRIJO Administratie de opdracht, waarbij 

de opdrachtgever tijdig de declaraties ontvangt 
2. Conform de opdrachtovereenkomst zal de opdrachtgever de declaraties voldoen, volgens 

de overeengekomen voorwaarden  
3. Conform de opdrachtovereenkomst wordt de opdrachtgever bij verzuim aangemaand tot 

betaling 
4. Conform de opdrachtovereenkomst wordt de opdrachtgever bij verzuim na aanmaning in 

gebreke gesteld 
5. Conform ingebrekestelling wordt een incassobureau ingeschakeld 
 
Klachten en opschorten  
1. Conform de opdrachtovereenkomst krijgt de opdrachtgever de gelegenheid, misverstanden 

over de prestaties van JABRIJO Administratie vrijelijk toe te lichten 
2. Conform de opdrachtovereenkomst kan de opdrachtgever tijdelijk of permanent de 

opdrachtovereenkomst met JABRIJO Administratie ontbinden als partijen geen 
overeenstemming bereiken over de geleverde prestatie 

3. Conform de opdrachtovereenkomst kan JABRIJO Administratie de opdrachtovereenkomst 
met de opdrachtgever tijdelijk of permanent ontbinden bij o.a. wanbetaling van de 
opdrachtgever en bij veranderingen waardoor een onwerkbare situatie ontstaat.  
 

Aansprakelijkheid 
Conform de opdrachtovereenkomst hebben zowel JABRIJO Administratie als opdrachtgever een 
eigen verantwoordelijkheid voor eventuele schade tijdens het verrichten van de werkzaamheden.  


