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desbetreffende geval onder de 
aansprakelijkheidsverzekering terzake 
door de verzekeraar aan haar wordt 
uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet 
tot uitkering overgaat, is de aanspra-
kelijkheid van KHN in ieder geval 
beperkt tot een bedrag van het terzake 
in rekening gebrachte honorarium met 
een maximum van € 2.500,-. 

  
VERVALTERMIJN 
 
Artikel 8 
Onverminderd het in artikel 4.4. bepaalde, 
vervallen alle vorderingsrechten van de 
opdrachtgever jegens KHN in verband met 
de door haar verrichte werkzaamheden 
twaalf maanden na het tijdstip waarop de 
opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs 
bekend kon zijn met het bestaan van 
voornoemde vorderingsrechten.  
 
GEHEIMHOUDING 
 
Artikel 9 
KHN verbindt zich tot geheimhouding van 
alle in het kader van de opdracht omtrent het 
bedrijf van de opdrachtgever ontvangen 
gegevens en verplicht zich haar 
medewerkers een zelfde 
geheimhoudingsplicht op te leggen, 
behoudens indien Koninklijk Horeca 
Nederland daartoe op grond van wettelijke 
bepalingen niet is gehouden. 
 
KLACHTEN 
 
Artikel 10 
Opdrachtgever dient conform de 
klachtenregeling(https://www.khn.nl/advies/
klachtenregeling-khn-juridisch-advies) alle 
klachten met betrekking tot de inhoud van de 
dienstverlening als in deze voorwaarden 
bedoeld binnen 30 dagen na het ontstaan 
daarvan schriftelijk te richten aan het hoofd 
van de Commerciële Dienstverlening of, bij 
diens afwezigheid, zijn plaatsvervanger, bij 
gebreke waarvan het klachtrecht zal zijn 
vervallen.   
 
GESCHILLEN 
 
Artikel 11 
Alle geschillen tussen partijen, die niet door 
middel van het voorafgaande onderlinge 
overleg oplosbaar zijn gebleken, zullen 
aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde 
rechter te Utrecht, tenzij KHN er de voorkeur 
aan geeft het geschil aan een andere rechter 
ter beoordeling voor te leggen; deze 
bepaling beoogt geen afbreuk te doen aan 
dwingendrechtelijke bepalingen omtrent de 
absolute en relatieve bevoegdheid. 
 
TOEPASSELIJK RECHT 
 
Artikel 12 
Op alle aan deze Algemene Voorwaarden 
onderworpen offertes en opdrachten en de 
daaruit voortvloeiende overeenkomsten is 
Nederlands recht van toepassing. 
 
DEPONERING 
 
Artikel 13 
De Algemene Voorwaarden zijn 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken te Utrecht. 
 
 
 

 
Aldus vastgesteld te Woerden, oktober 2017 
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