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                                 Algemene Voorwaarden 

I. Financial Bridge B.V. is een besloten vennootschap met uitgesloten aansprakelijkheid.  

II. 1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door 

Financial Bridge B.V. is aanvaard. Vooraf wordt aan de opdrachtgever bekend 

gemaakt of de opdracht aanvaard is door Financial Bridge B.V. Ten aanzien van 

de totstandkoming van een overeenkomst kan Financial Bridge slechts worden 

vertegenwoordigd door aan een van de onderneming verbonden medewerkers en 

door medewerkers krachtens schriftelijke volmacht.  

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Financial Bridge 

B.V. ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling van de 

opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden 

uitgevoerd.   

3. Bij het inschakelen van derden zal Financial Bridge B.V. zoveel mogelijk tevoren 

overleggen met de opdrachtgever. Financial Bridge B.V. is echter niet 

aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.  

III. De toepasselijkheid van de art. 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt 

uitgesloten. 

IV. 1. De aansprakelijkheid van Financial Bridge B.V. jegens opdrachtgevers en derden 

voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een 

overeenkomst, is beperkt tot maximaal het bedrag dat uit hoofde van de door 

Financial Bridge B.V. aanvaarde opdracht wordt uitbetaald. De aansprakelijkheid 

zal nooit het totale notabedrag van de aanvaarde opdracht overstijgen. 

2. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval Financial Bridge 

B.V. aansprakelijk is voor de fouten van door Financial Bridge B.V. 

ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Financial 

Bridge B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, 

software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.   

3. Financial Bridge B.V. is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele 

aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te 

aanvaarden.  

V. De opdrachtgever vrijwaart Financial Bridge B.V. tegen alle aanspraken van derden, de 

kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met 

de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.  
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VI. 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is door de opdrachtgever honorarium 

verschuldigd.  

2. Financial Bridge B.V. zal altijd van de opdrachtgever de betaling van een 

voorschot te verlangen. Er zal pas met de werkzaamheden worden gestart zodra 

dit voorschot beschikbaar is gesteld. Dit kan met behulp van een betaling direct 

aan Financial Bridge B.V. worden gedaan of door een voorschotbetaling te doen 

aan de Rechtbank of Gerechtshof.    

3. Financial Bridge B.V. is gerechtigd het tijdevenredig honorarium per 1 januari 

van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven.  

VII. 1. De betaling van declaraties van Financial Bridge B.V. dient te geschieden 

binnen 14 dagen na de datum van de declaratie. Bij overschrijding van deze 

termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een 

vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.   

2.  Indien Financial Bridge B.V. invorderingsmaatregelen treft tegen de 

opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – 

met een minimum van 10% van de openstaande declaratie – ten laste van de 

opdrachtgever.   

3. De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen.  

VIII. 1. Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve 

van diegenen die voor de besloten vennootschap werkzaam zijn of werkzaam 

zijn geweest.   

2. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Financial Bridge B.V. is 

Nederlands recht van toepassing.   

3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter. 

Financial Bridge B.V. heeft het recht om ook de bevoegde rechter van de 

woonplaats van de opdrachtgever te adiëren.   

4. Financial Bridge B.V. is gerechtigd te allen tijde deze Algemene Voorwaarden 

te wijzigen. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden is kenbaar 

via de website van Financial Bridge B.V.(www.FinancialBridge.nl).  

IX. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, tenzij 

voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is 

overeengekomen. 

 


