
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
 
Van de besloten vennootschap GENAS B.V (KVK Nr. 32071327) voorheen van Strien den Uijl medisch advies   
 
 
1. Opdrachtnemer 
Opdrachtnemer is de besloten vennootschap GENAS 
B.V., statutair gevestigd te Naarden, 
kantoorhoudende te Naarden, aan de Energiestraat 
nr. 27C, Correspondentieadres: Postbus 5042, (1410 
AA) Naarden, hierna te noemen “de geneeskundig 
adviseur”. 
 
2. Totstandkoming van de opdracht 
De overeenkomst tussen de opdrachtgever en de 
geneeskundig adviseur komt eerst tot stand door 
schriftelijke aanvaarding per brief, fax of e-mail van 
de kant van de geneeskundig adviseur 
(opdrachtbevestiging). 
 
3. Aard van de werkzaamheden 
Tot de werkzaamheden van de geneeskundig 
adviseur behoort onder meer het verlenen van 
diensten, respectievelijk het geven van advies met 
betrekking tot personenschades, beroepsziekten, 
arbeids omstandigheden, alsmede de acceptatie voor 
verzekeringen, alles in de meest ruime zin des 
woords. 
 
4. Uitvoering van de opdracht 
a. De geneeskundig adviseur draagt er zorg voor dat 
de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de 
daaraan te stellen eisen van deskundigheid en 
zorgvuldigheid. 
b. De geneeskundig adviseur baseert zich bij de 
uitvoering van de opdracht op de medische en 
andere gegevens die hem door de opdrachtgever zijn 
verstrekt, op het eigen medisch onderzoek, indien 
daarvan sprake is, alsmede op de informatie die 
eventueel bij derden is ingewonnen. 
c.  De opdrachtgever draagt tijdig zorg voor de 
noodzakelijke machtigingen voor het inwinnen van 
informatie door de geneekundig adviseur bij 
personen en instanties, alsmede het verstrekken van 
informatie door de geneeskundig adviseur.  
d.  De geneeskundig adviseur is gerechtigd om bij de 
uitvoering van de opdracht zonder voorafgaande 
toestemming van de opdrachtgever andere medisch 
specialisten c.q. arts-deskundigen in te schakelen. 
 
5. Honorarium 
Het door de geneeskundig adviseur in rekening te 
brengen honorarium wordt per advies en op uurbasis 
tegen het overeengekomen tarief  aan de 
opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen.   
 
6. Betalingstermijn 
a.  Declaraties dienen binnen de op de declaratie 
aangegeven termijn, doch niet later dan 30 dagen na 
factuurdatum, zonder korting of verrekening in de op 
de declaratie vermelde valuta op de door de 
geneeskundig adviseur aangewezen rekening te 
worden voldaan.  
b.  Bij incidentele opdrachten kan de geneeskundig 
adviseur de aanvaarding van de opdracht afhankelijk 
stellen van de betaling van een voorschot. 
 
7. Betwisting van de declaratie 
Indien het door de geneeskundig adviseur in 
rekening gebrachte honorarium naar het oordeel van 
de opdrachtgever niet juist is, dient de opdrachtgever 
de medisch adviseur daarvan zo spoedig mogelijk na 
ontvangst van de declaratie, doch uiterlijk binnen de 

betalingstermijn, schriftelijk en met reden omkleed in 
kennis te stellen. 
 
8. Betalingsverzuim 
a. Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn 
is voldaan, verkeert de opdrachtgever van 
rechtswege in betalingsverzuim, zonder dat een 
aanmaning of ingebrekestelling van de zijde van de 
geneeskundig adviseur is vereist.  
 
b.  In geval van betalingsverzuim is de geneeskundig 
adviseur - onverminderd het recht op betaling -  
gerechtigd de uitvoering van verdere opdrachten op 
te schorten, dan wel te beëindigen. Tot zodanige 
opschorting of beëindiging gaat de geneeskundig 
adviseur niet over, dan nadat de opdrachtgever nog 
een laatste termijn is vergund om de 
betalingsachterstand in te lossen.  
 
9. Rente en incassokosten 
a.  In geval van betalingsverzuim heeft de 
geneeskundig adviseur met ingang van de 
vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening 
recht op een vertragingsrente over de opeisbare 
bedragen van 1% per maand of gedeelte van een 
maand. Daarnaast heeft de geneeskundig adviseur 
recht op vergoeding van de gerechtelijke en 
buitengerechtelijke incassokosten. 
b.  Onder de buitengerechtelijke kosten wordt 
verstaan de redelijke kosten ter verkrijging van 
voldoening buiten rechte (incassokosten), 
respectievelijk andere kosten die als 
vermogensschade in de zin van artikel 6:96 BW voor 
vergoeding in aanmerking komen. De incassokosten 
bedragen in geval van betalingsverzuim 15% van de 
achterstallige hoofdsom, met een minimum van Euro 
250,-, zonder dat daarvoor van de kant van de 
geneeskundig adviseur enige nadere specificatie is 
vereist.  
 
10. Beperking aansprakelijkheid 
a. Iedere aansprakelijkheid van de geneeskundig 
adviseur, die van zijn medewerkers daaronder 
begrepen, zal zijn beperkt tot het bedrag dat in 
voorkomend geval uit hoofde van de door de 
geneeskundig adviseur afgesloten verzekering tegen 
beroepsfouten wordt uitbetaald, vermeerderd met het 
bedrag van een eventueel van toepassing zijnd eigen 
risico.  
b.  De geneeskundig adviseur is niet aansprakelijk 
voor de inhoud van de adviezen van derden, die bij 
de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld. 
 
11. Toepasselijk recht en forumkeuze 
De rechtsverhouding tussen de geneeskundig 
adviseur en de opdrachtgever wordt beheerst door 
Nederlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend 
worden beslecht door de bevoegde rechter te 
Amsterdam.  
 
12. Deponering voorwaarden 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van 
de rechtbank Amsterdam onder nummer:  125/2008
Een exemplaar van de voorwaarden wordt op 
verzoek kosteloos verstrekt.  
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