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1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten tussen Cofin consultancy B.V, hierna te noemen:
“Cofin”, en de opdrachtgever, inclusief aanvullende overeenkomsten
en vervolgovereenkomsten. Niet alleen Cofin maar ook haar
bestuurders en medewerkers die bij haar in dienst zijn en alle derden
die bij de uitvoering van de overeenkomst door Cofin zijn
ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep
doen. Alle overeenkomsten worden geacht uitsluitend met Cofin te
zijn gesloten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende
bedoeling is dat de overeenkomst door een bepaalde persoon zal
worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid
2 Burgerlijk wetboek wordt uitgesloten.

	
  
	
  

2. Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging
van Cofin dan wel indien met de uitvoering van de werkzaamheden
door Cofin is aangevangen.
3. Cofin vervult bij de uitvoering van haar werkzaamheden slechts
een adviserende en/of bemiddelende rol en treedt derhalve niet op
als vertegenwoordiger van de opdrachtgever. Cofin heeft het recht
om, in het kader van een goede of tijdige uitvoering van de
overeenkomst, bepaalde werkzaamheden door derden te laten
verrichten en de daarmee gemoeide kosten zullen door de
opdrachtgever aan Cofin worden vergoed. Indien derden in verband
met de uitvoering van de overeenkomst hun aansprakelijkheid
beperken/uitsluiten, is Cofin bevoegd om die
aansprakelijkheidsbeperking/uitsluiting mede namens de
opdrachtgever te aanvaarden. Aan Cofin verstrekte opdrachten
leiden uitsluitend tot een inspanningsverplichting van Cofin en
nimmer tot een resultaatsverplichting. Cofin is niet gehouden tot
nakoming van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt
als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar
schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvatting voor haar rekening komt.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle relevante gegevens
die Cofin nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst
tijdig aan Cofin worden verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de
juistheid van de aan Cofin verstrekte gegevens. Cofin is nimmer
aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van
door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens en de opdrachtgever vrijwaart Cofin voor alle
eventuele daaruit voortvloeiende aanspraken van derden.
5. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten
behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen
rechten ontlenen en Cofin is nimmer aansprakelijk voor eventuele
schade van derden en de opdrachtgever vrijwaart Cofin voor alle
eventuele aanspraken van derden die verband houden met de
uitvoering van de overeenkomst.
6. De overeenkomst tussen Cofin en de opdrachtgever geldt voor
onbepaalde tijd, behoudens voor zover een bepaalde tijd is
afgesproken. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door de
opdrachtgever alsmede door Cofin schriftelijk worden opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Een
overeenkomst voor bepaalde tijd of een bepaald project kan niet
tussentijds worden opgezegd. Indien een overeenkomst voor
bepaalde tijd niet is opgezegd, wordt zij voortgezet voor eenzelfde
duur als de oorspronkelijke.
7. Cofin zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen
uitvoeren. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door
de opdrachtgever binnen uiterlijk 8 dagen na de vaststelling, met
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming,
schriftelijk te worden gemeld bij Cofin. Indien de klachten binnen
deze vervaltermijn tijdig zijn ingediend en gegrond blijken zal Cofin,
indien mogelijk, de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
overeengekomen en de opdrachtgever zal Cofin daartoe in de
gelegenheid stellen.

8. De aansprakelijkheid van Cofin alsmede van haar bestuurders,
haar werknemers en de door Cofin bij de uitvoering van de
overeenkomst ingeschakelde derden, is te allen tijde beperkt tot de
directe schade ten gevolge van ernstige toerekenbare
tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst. Onder directe
schade wordt uitsluitend verstaan: (a) redelijke kosten, gemaakt ter
voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade, (b) redelijke kosten ter vaststelling van schade en
aansprakelijkheid en (c) redelijke kosten, gemaakt om degebrekkige
prestatie van Cofin aan de overeenkomst te laten beantwoorden,
tenzij deze niet aan Cofin kunnen worden toegerekend. De
aansprakelijkheid van Cofin alsmede van haar bestuurders, haar
werknemers en de door Cofin bij de uitvoering van de overeenkomst
ingeschakelde derden zal in geen geval verder strekken dan het door
de opdrachtgever aan Cofin voor de desbetreffende dienst reeds
betaalde honorarium, omzetbelasting daarin niet mee begrepen.
Uitgesloten is iedere aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder doch niet uitsluitend - begrepen gevolgschade, gederfde winst,
verminderde goodwill, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie, alsmede de aansprakelijkheid voor schade als
gevolg van een tekort schieten van de opdrachtgever.
9. Overeengekomen honorarium of provisie is exclusief
omzetbelasting en onkosten. Betaling door de opdrachtgever dient,
zonder enige verrekening of opschorting, plaats te vinden binnen 14
dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever
automatisch in gebreke, zonder dat verdere ingebrekestelling is
vereist. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zal
door Cofin maandelijks worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen. Over niet tijdig betaalde bedragen is de
opdrachtgever een vertragingsrente van 1% per maand
verschuldigd. Delen van maanden worden voor wat betreft de
berekening van de rente gerekend als volle maanden. Alle kosten in
verband met de incasso, waaronder – doch niet uitsluitend - het
honorarium van de juridisch adviseurs, zijn volledig voor rekening
van de opdrachtgever en bedragen tenminste 15% van de
verschuldigde hoofdsom en rente. De opdrachtgever zal desgevraagd
een door Cofin verlangd voorschot op het honorarium en de onkosten
voldoen alvorens Cofin start met de uitvoering van de overeenkomst.
Eventueel betaalde voorschotten zullen worden verrekend met de
einddeclaratie. Indien een succesvergoeding is overeengekomen, zal
deze óók verschuldigd zijn indien: (a) de overeenkomst niet volgens
het oorspronkelijke plan wordt gerealiseerd, maar op een
vergelijkbare wijze de doelstelling van de opdrachtgever wordt
behaald of (b) binnen een termijn van een jaar na beëindiging van
de overeenkomst alsnog een transactie tot stand komt op basis van
een door Cofin uitgebracht advies en/of met een door Cofin naar
voren gebrachte kandidaat en/of financier. In geval van liquidatie,
faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever dan wel
beslaglegging ten laste van de opdrachtgever, zijn de vorderingen
van Cofin op de opdrachtgever dadelijks en ineens opeisbaar. Voor
zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is
overeengekomen en het verlenen van diensten leidt tot extra
werkzaamheden, die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de
vaste prijs te zijn begrepen, zal Cofin de opdrachtgever tijdig
informeren over de financiële consequenties.
10. De opdrachtgever is ermee bekend en aanvaardt dat Cofin op
grond van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme (Wwft), alsmede de daarbij behorende besluiten en
richtsnoeren, verplicht is om in die regelgeving omschreven
ongebruikelijke transacties te melden aan de daarvoor van
overheidswege ingestelde autoriteiten. De opdrachtgever is ermee
bekend en aanvaardt dat Cofin verplicht kan zijn om de
opdrachtgever te identificeren en de opdrachtgever zal hieraan
desgevraagd alle benodigde medewerking verlenen.
11. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene
voorwaarden of van de tussen opdrachtgever en Cofin gesloten
overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de
overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende
beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door
een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel
mogelijk benadert.
12. Op de rechtsverhouding tussen Cofin en de opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing. De rechter te Arnhem is exclusief
bevoegd van enig geschil tussen Cofin en de opdrachtgever kennis te
nemen, tenzij een andere sector Kanton dan de Arnhemse bevoegd
is om van het geschil kennis te nemen.

