Fintura Algemene

Voorwaarden

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Flevoland onder nummer 39068743

Artikel 1. Algemeen

Artikel 6. Incassokosten

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
overeenkomsten en daaruit voortvloeiende diensten en andere
rechtsbetrekkingen, gedaan en of aangegaan door Fintura
Advies Groep VOF, hierna te noemen “FAG”, aan of met een
wederpartij, hierna te noemen “klant”.

6.1 Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)
nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant. In ieder geval is klant in het geval van een
geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten
worden berekend overeenkomstig het incassotarief.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden
2.1 Naast deze algemene voorwaarden is ook de DienstenWijzer van FAG conform de Wet Financiële Dienstverlening van
toepassing.
2.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene
voorwaarden binden FAG slechts voor zover dit uitdrukkelijk en
schriftelijk met FAG zijn overeengekomen; behoudens dergelijke
afwijkingen en/of aanvullingen blijven deze voorwaarden voor
het overige van kracht.

6.3 Deze buitenrechtelijke kosten worden gesteld op 15%
van de te incasseren hoofdsom en € 25 administratie kosten.
6.2 Indien FAG hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding
in aanmerking bij de klant.
6.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van klant.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

7.1 FAG is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
van toerekenbare, niet tijdige, niet volledige of niet goede
nakoming van de opdracht.

3.1 Wanneer FAG een mondelinge of schriftelijke opdracht
van de klant heeft ontvangen komt een overeenkomst tot stand.
3.2 Eventueel later gemaakte afspraken en/of wijzigingen in
de overeenkomst binden de klant slechts, indien zij door FAG
schriftelijk zijn bevestigd.

7.2 Voor zover op FAG enige aansprakelijkheid zou rusten,
dan gaat deze aansprakelijkheid niet verder dan het gefactureerde nettobedrag ter zake van de verrichte werkzaamheden,
waarmee de schade verband houdt.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen genoteerd in
euro’s, inclusief 19% BTW.

7.3 Rechtsvorderingen ter zake van schade vervallen na 3
maanden na het uitvoeren van de opdracht door FAG.

4.2 In geval van intrekking van een opdracht die nog niet
volledig is uitgevoerd, is de klant een bedrag van € 250 verschuldigd aan FAG, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

7.4 FAG is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 5. Betaling
5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door FAG aan te geven wijze.
5.2 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de
termijn van 14 dagen dan is de klant van rechtswege in verzuim. Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand.
De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf
het moment dat klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
5.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance
van betaling van de klant zijn de vorderingen van gebruiker op
de klant onmiddellijk opeisbaar.
5.4 FAG heeft het recht de door de klant gedane betalingen
te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,
vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte
in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
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7.5 Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van de
gevraagde documenten. Indien blijkt dat gegevens niet kloppen met door klant verstrekte informatie, of dat er vertraging
ontstaat door laat aanleveren van gewenste informatie, dan is
FAG niet aansprakelijk voor eventueel hieruit ontstane gevolgen of schade.

Artikel 8. Geschillen
8.1 De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij
uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de
kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht
het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter.
8.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen
nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil
in onderling overleg of via mediation te beslechten.

Artikel 9. Gedeeltelijke ongeldigheid
Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig
zouden zijn of worden, laat zulks de geldigheid van de overige
bepalingen onverlet.
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