
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
Bricks & More Finance Solutions B.V. – Linie 510 – 7325 DZ Apeldoorn - KvK: 65279468 

 
1. Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 

alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten tussen 
Bricks & More Finance Solutions B.V. (hierna te 
noemen: Bricks & More) en de opdrachtgever, inclusief 
aanvullende overeenkomsten en 
vervolgovereenkomsten. Niet alleen Bricks & More 
maar ook haar bestuurders en medewerkers die bij 
haar in dienst zijn en alle derden die bij de uitvoering 
van de overeenkomst door Bricks & More zijn 
ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden 
een beroep doen. 

1.2 Alle overeenkomsten worden geacht uitsluitend met 
Bricks & More 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. 

1.3 Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke 
bevestiging van Bricks & More dan wel indien met de 
uitvoering van de werkzaamheden dor Bricks & More 
is aangevangen. 

1.4 Bricks & More vervult bij de uitvoering van haar 
werkzaamheden slechts een adviserende en/of 
bemiddelende rol en treedt derhalve niet op als 
vertegenwoordiger van de opdrachtgever. De 
uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend 
ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen 
daaraan geen rechten ontlenen. 

1.5 Bricks & More 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 Bricks & More worden vergoed. 
Indien derden in verband met de uitvoering van de 
overeenkomst hun aansprakelijkheid 
beperken/uitsluiten, is Bricks & More bevoegd om die 
aansprakelijkheidsbeperking/uitsluiting mede namens 
de opdrachtgever te aanvaarden. Aansprakelijkheid 
voor eventuele tekortkomingen van deze derden wordt 
hierbij uitgesloten.  

 
2. Terbeschikkingstelling informatie 

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel 
mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, 
verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en 
gegevens in een juiste en volledige staat, die Bricks & 
More nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht. 
 

3. Uitvoering 
3.1 Aan Bricks & More verstrekte opdrachten leiden 

uitsluitend tot een inspanningsverplichting van Bricks & 
More en nimmer tot een resultaatsverplichting. Bricks 
& More zal de door haar te verrichten adviesdiensten 
naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de 
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Bricks & More 
is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting 
indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van de 
omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en 
noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer 
geldende opvatting voor haar rekening komt.  

3.2 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen 
door de opdrachtgever binnen uiterlijk 14 dagen na de 
vaststelling, met een zo gedetailleerd mogelijke 
omschrijving van de tekortkoming, schriftelijk te 
worden gemeld bij Bricks & More. Indien de klachten 
binnen deze vervaltermijn tijdig zijn ingediend en 
gegrond blijken, zal Bricks & More, indien mogelijk, de 
werkzaamheden alsnog verrichten zoals 
overeengekomen en de opdrachtgever zal Bricks & 
More daartoe in de gelegenheid stellen.  

4. Personeel 
4.1 Bricks & More kan in overleg met de opdrachtgever de 

samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien zij 
meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht 
noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te 
verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de 
continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. 
Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek 
van de opdrachtgever in overleg met Bricks & More 
plaatsvinden, zulks afhankelijk van de beschikbare 
capaciteit. 

4.2 Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de 
opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen 
of met dit personeel over indiensttreding 
onderhandelen dan in overleg met de wederpartij. Deze 
verplichting blijft van kracht tot een jaar na het 
verstrijken van de opdracht hoegenaamd en uit welken 
hoofde dan ook. 

 
5. Facturering en betaling 
5.1 Met betrekking tot de tarieven en de daarop 

gebaseerde kostenramingen staat in de 
opdrachtbevestiging aangegeven of daarin zijn 
begrepen de reproductiekosten, reisuren, reis- en 
verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. 
Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, zullen ze 
afzonderlijk worden berekend. BTW wordt over alle 
door de opdrachtgever aan Bricks & More 
verschuldigde bedragen, afzonderlijk in rekening 
gebracht. 

5.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na 
declaratiedatum, tenzij nadrukkelijk anders overeen-
gekomen. In geval van een notariële juridische 
overdracht zal het aan Bricks & More verschuldigde 
bedrag via de notaris worden voldaan. 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. 
Jaarlijks per 1 januari worden de tarieven herzien. Dit 
gebeurt mede aan de hand van de aanpassing van het 
prijsindexcijfer zakelijke dienstverlening. 

5.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en 
buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Bricks & More 
maakt als gevolg van niet-nakoming door 
opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, 
komen ten laste van opdrachtgever. Indien de 
financiële positie of het betalingsgedrag van 
opdrachtgever naar het oordeel van Bricks & More 
daartoe aanleiding geeft, is Bricks & More gerechtigd 
van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld 
(aanvullende) zekerheid stelt in een door Bricks & More 
te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de 
verlangde zekerheid te stellen, is Bricks & More 
gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de 
verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk 
op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan 
Bricks & More uit welken hoofde dan ook verschuldigd 
is, direct opeisbaar. 

 
6. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk 
6.1 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de 

opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen 
tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of 
omvang van de opdracht en/of de daaruit 
voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te 
wijzigen. 

6.2 Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen 
honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal 
Bricks & More dit de opdrachtgever zo spoedig 
mogelijk schriftelijk melden onder opgave van de aldus 



 

 

naar boven dan wel naar beneden bijgestelde 
vergoeding. 

6.3 Indien tussentijds wijziging in de opdracht of 
opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de 
opdrachtgever, zal Bricks & More de noodzakelijke 
aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de 
dienstverlening dit vergt. Indien zo'n aanpassing leidt 
tot een aanpassing van de overeengekomen 
vergoeding zal Bricks & More zulks schriftelijk aan de 
opdrachtgever meedelen.  

 

7.  Duur en afsluiting van de opdracht 
7.1 De duur van de opdracht kan behalve door de 

inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door 
allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die 
Bricks & More verkrijgt, de medewerking die door 
opdrachtgever wordt verleend en andere externe 
factoren. Bricks & More kan dan ook niet van tevoren 
exact aangeven hoelang de doorlooptijd van het 
uitvoeren van de opdracht zal zijn. 

7.2 De opdracht is voltooid zodra de eindafrekening door 
de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn 
van 7 dagen na dagtekening van de eindafrekening 
dient de opdrachtgever Bricks & More daarover te 
berichten. Indien de opdrachtgever binnen deze termijn 
niet reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn 
goedgekeurd. 

 
8. Tussentijdse beëindiging 
8.1 De overeenkomst tussen Bricks & More en de 

opdrachtgever geldt voor onbepaalde tijd, behoudens 
voor zover een bepaalde tijd is afgesproken. Partijen 
kunnen de overeenkomst voortijdig alleen dan 
beëindigen, indien een van hen in redelijkheid kan 
aantonen dat de opdrachtuitvoering niet meer kan 
plaatshebben conform de getekende 
opdrachtbevestiging en eventuele latere additionele 
opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en 
schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend 
gemaakt. 

8.2 Als de opdracht wordt beëindigd voordat Bricks & More 
de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, is 
de opdrachtgever het honorarium verschuldigd over de 
door Bricks & More reeds verrichte werkzaamheden. 
Het honorarium bedraagt in dat geval tenminste het 
aantal door Bricks & More bestede uren tot het 
moment van tussentijdse beëindiging maal het alsdan 
geldende uurtarief.  

8.3 Bricks & More mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige 
beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van 
feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed 
onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing 
van de opdracht in redelijkheid niet kan worden 
gevergd. Bricks & More behoudt daarbij aanspraak op 
betaling als voormeld. 

8.4 Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement 
is geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de 
bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht 
de opdracht zonder inachtneming van een 
opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder 
voorbehoud van rechten. 

 
9. Vertrouwelijkheid 
9.1 Bricks & More is verplicht tot geheimhouding van alle 

informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens 
derden. Bricks & More zal in het kader van de opdracht 
alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter 
bescherming van de belangen van de opdrachtgever. 
De opdrachtgever zal zonder toestemming van Bricks 
& More  aan derden geen mededeling doen over de 
aanpak van Bricks & More, haar werkwijze en 
dergelijke, dan wel enige rapportage van Bricks & More 
ter beschikking stellen, zonder daartoe de schriftelijke 
voorafgaande goedkeuring van Bricks & More te 
hebben verkregen. 

9.2 De opdrachtgever is ermee bekend en aanvaardt dat 
Bricks & More 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 Bricks & More verplicht kan zijn om de 
opdrachtgever te identificeren en de opdrachtgever al 
hieraan desgevraagd alle benodigde medewerking 
verlenen. 

 
10. Aansprakelijkheid 
10.1 Bricks & More is aansprakelijk voor tekortkomingen in 

de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het 
gevolg zijn van het niet in acht nemen door Bricks & 
More van zorgvuldigheid, deskundigheid en het 
vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen 
in het kader van de betrokken opdracht mag worden 
vertrouwd. 

10.2 De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door 
de tekortkomingen wordt in ieder geval beperkt tot het 
bedrag of de bedragen waarop de door Bricks & More 
afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak 
geeft. Indien om welke reden dan ook geen uitkering 
krachtens bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, 
is de aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat 
Bricks & More voor haar werkzaamheden in het kader 
van die opdracht heeft ontvangen.  

10.3 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier 
bedoelde zin dienen binnen 6 maanden na het 
ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke 
waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. 

10.4 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waar onder 
meer begrepen gevolgschade, gederfde winst en 
gederfde besparingen is uitgesloten, tenzij er aan de 
zijde van de Bricks & More  sprake is van opzet of 
daarmee gelijk te stellen grove schuld. Bricks & More 
is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade van 
derden. Opdrachtgever vrijwaart Bricks & More voor 
alle eventuele aanspraken van derden die verband 
houden met de uitvoering van de overeenkomst.  

 
11. Persoonsgegevens 

Bricks & More mag uw persoonsgegevens verwerken, 
voor zover dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. 
Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven 
over een bepaald iemand. Denkt u bijvoorbeeld aan 
gegevens zoals uw geboortedatum, adres of geslacht. 
Verwerken van persoonsgegevens betekent onder 
meer verzamelen, bewaren en gebruiken hiervan. 
Bricks & More mag persoonsgegevens ook uitwisselen 
met anderen die wij inschakelen bij onze 
bedrijfsvoering of de uitvoering van onze 
dienstverlening. Denkt u bijvoorbeeld aan financiers en 
adviseurs en derden die namens Bricks & More de 
overeengekomen opdracht uitvoeren. 
Bricks & More houdt zich hierbij aan wet- en 
regelgeving. 

 
12. Nietige bepalingen 

Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene 
voorwaarden of van de tussen opdrachtgever en Bricks 
& More gesloten overeenkomst, nietig zou zijn of 
vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van 
deze algemene voorwaarden 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. 

 
13. Toepasselijk recht 

Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands 
recht. Alle geschillen in verband met deze 
overeenkomst zullen worden aanhangig gemaakt bij de 
bevoegde rechter te Zutphen.  


