ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
(december 2015)

Strekking en Reikwijdte
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van
‘MarCom Investment Management’, hierna ‘MiM’, voortvloeiende uit
offertes en opdrachten, daaronder begrepen aanvullende en
opvolgende opdrachten, die aan ‘MiM’ worden verstrekt.
2. Alle opdrachten gelden als opdrachten aan ‘MiM’. Tussen de
opdrachtgever en de partij of persoon die krachtens enige
rechtsverhouding tot ‘MiM’ de opdracht uitvoert of bij die uitvoering
betrokken is, komt geen overeenkomst tot stand. Zelfs niet als de
opdracht is verleend met het oog op uitvoering door een bepaalde
persoon of partij.
3. Het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek*, artikel 7:407 lid 2
Burgerlijk Wetboek** en artikel 7:409 Burgerlijk Wetboek*** is niet
van toepassing.
4. De werkzaamheden van ‘MiM’ betreffen steeds de inspanning om
een bepaald resultaat voor de opdrachtgever te behalen en
uitdrukkelijk geen verplichting, tenzij partijen vooraf schriftelijk
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
5. De opdracht omvat de bevoegdheid om namens en voor rekening
van de opdrachtgever binnen het kader van de opdracht
rechtshandelingen te verrichten en derden in te schakelen.
6. Deze voorwaarden zijn mede van toepassing ten behoeve van
degene die een opdracht aan ‘MiM’ krachtens enige
rechtsverhouding tot ‘MiM’ uitvoert of bij die uitvoering betrokken is,
alsmede derden die door ‘MiM’ zijn ingeschakeld.

Aansprakelijkheid

7. Iedere aansprakelijkheid van ‘MiM’ voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen, is
uitdrukkelijk uitgesloten.
8. De aansprakelijkheid van ‘MiM’ voor directe schade is maximaal
beperkt tot het honorarium exclusief BTW, dat aan ‘MiM’ is betaald
voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim direct
verband houdt.
9. ‘MiM’ is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van in het kader van
de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden.
10. De opdrachtgever machtigt ‘MiM’ om algemene voorwaarden (met
eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen) bedongen door derden te
aanvaarden.
Geheimhouding
11. ‘MiM’ verplicht zich tot geheimhouding betreffende alle informatie
die haar in het kader van een opdracht ter beschikking wordt
gesteld en waarvan zij begrijpt of behoort te begrijpen dat deze
vertrouwelijk van aard is.
Intellectuele eigendom
12. ‘MiM’ behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de door haar
bij de uitvoering van opdrachten gebruikte softwareprogramma’s,
werkwijzen, systemen en dergelijke.
Betaling
13. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 30 dagen na
factuurdatum, zijnde een fatale termijn, behoudens andersluidende
afspraak.
14. In geval van niet tijdige of onvolledige betaling is de opdrachtgever
per maand of gedeelte daarvan 1,5% verschuldigd over het
openstaande saldo, terwijl ‘MiM’ vanaf datzelfde moment alle
werkzaamheden kan staken of opschorten zonder tot betaling van
schadevergoeding verplicht te zijn of te worden.
15. In geval incassomaatregelen getroffen moeten worden is de
opdrachtgever naast hoofdsom en rente tevens een vergoeding
verschuldigd voor alle in redelijkheid te maken gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15% van de

verschuldigde hoofdsom.

Toepasselijk recht
16. Op de rechtsverhouding tussen ‘MiM’ en de opdrachtgever is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van
voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Van
deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van toepassing
indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
Bevoegde rechter
17. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in
het arrondissement Amsterdam.

*Artikel 404
Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst
een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de
uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij
deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.
**Artikel 407
2.
Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor het geheel
aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan
worden toegerekend.
***Artikel 409
1.
Indien de opdracht met het oog op een bepaalde persoon is verleend, eindigt zij door zijn dood.
2.
Alsdan zijn diens erfgenamen, indien zij kennis dragen van de erfopvolging en van de opdracht, verplicht al
datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen. Een overeenkomstige
verplichting rust op degenen in wier dienst of met wie de opdrachtnemer een beroep of bedrijf uitoefende.

