ALGEMENE VOORWAARDEN AEVITAE B.V. en VPZ Assuradeuren B.V.
Gedeponeerd op 7 november 2013 bij de Rechtbank te ’s -Hertogenbosch


DezealgemenevoorwaardenwordengehanteerddoordebeslotenvennootschappenAEVITAE B.V.
en VPZ Assuradeuren B.V., statutair gevestigd te Heerlen en zaakdoende te Eindhoven aan de
Furkapas4(Postbus2296,5600CG)alsmedeteHeerlenaandeNieuwEyckholt284(Postbus2705,
6401DE)entevensallehandelsnamenenlabelswaaronderbeidevennootschappendeelnemenaan
hetmaatschappelijkverkeer),hiernatenoemen:“Aevitae”,enzijnmedebedongentenbehoevevan
debestuurdersvan Aevitae enallevoorhaarwerkzame personen.Detoepasselijkheiddaarvanblijft
bestaanindienvoormeldebestuurdersen/ofpersonennietmeervoorAevitaewerkzaamzijn.

DewederpartijvanAevitaeisdegeneaanwieAevitaeenigeofferteheeftverstrekt,aanbiedingheeft
gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een
natuurlijkepersoonzijnendezewederpartijzalhiernawordenaangeduidalsde“opdrachtgever”.


Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Aevitae gedane aanbiedingen,
offertes en acceptaties daarvan en/of door Aevitae gesloten overeenkomsten waarbij Aevitae
zichverplichttothetleverenvandienstenofdeuitvoeringvaneenopdracht.Eventueleinkoop-
ofanderevoorwaardenwaarnaardeopdrachtgeverbijdeacceptatievaneenaanbodofofferte
ofhetsluitenvaneenovereenkomstverwijstzijnnietvantoepassing,tenzijdezedoorAevitae
zondervoorbehoudenschriftelijkzijnaanvaard.

1.2 Afwijkingenvanen/ofaanvullingenopdezealgemenevoorwaardenbindenAevitaeslechtsvoor
zoverdezeuitdrukkelijkschriftelijktussenAevitaeendeopdrachtgeverzijnovereengekomen.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de
betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding
onverkortbehouden.

Artikel 2: Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De bevoegdheid tot het verrichten van rechtshandelingen door vertegenwoordigers van Aevitae
waarmee Aevitae jegens derden een of meer verplichtingen aangaat, is omschreven in het
handelsregister.EeneventueleoverschrijdingvandevertegenwoordigingsbevoegdheidbindtAevitae
nietenkannietaanAevitaewordentegengeworpen.Opdrachtgeverwordtgeachtbekendtezijnmet
deinhethandelsregisteromschrevenvertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 3: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

3.1 Offertes en tarieven van Aevitae zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven,
vrijblijvendenondervoorbehoudvanacceptatiedoorderisicodrager.

3.2 AanAevitaeverstrekteopdrachtenleidenuitsluitendtotinspanningsverplichtingenvanAevitae,
niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen.
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3.3


3.4


3.5

3.6

3.7

3.8

Behoudensdooreenderpartijenteleverentegenbewijs,wordteenovereenkomstgeachttot
standtezijngekomenophetmomentdatAevitaeeenopdrachtschriftelijkheeftaanvaard,dan
wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Aevitae is bevoegd om aan haar verstrekte
opdrachtenzonderopgavevanredenenteweigeren.
InhetgevalopdrachtgeverenigdigitaalberichtaanAevitaeheeftverzondenmaghijerpasop
vertrouwen dat dit bericht Aevitae heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst
daarvan,nietzijndeeenautomatischeontvangstbevestiging,heeftontvangen.
Digitale,aldannietopInternet,aldannietopaanvraagvandeopdrachtgever,doorAevitaeaan
deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Aevitae
gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit
mededelingvanAevitaehettegendeelblijkt.

TotdatopdrachtgevereenadreswijzigingaanAevitaeheeftbekendgemaakt,magAevitaeerop
vertrouwen dat opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht
opgegevenadres,waaronderbegrependiense-mailadres.

Aan door Aevitae gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel
product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan
opdrachtgevergeenrechtenontlenen.Dezeberekeningendienenalsvoorlopigenindicatiefte
worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen.
Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door opdrachtgever is
geaccepteerd,kanAevitaeeendefinitieveberekeningvandemaandlastenverschaffen.

Door Aevitae aan opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op
versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas
wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door opdrachtgever is
geaccepteerd,kanAevitaeeendefinitieveberekeningvandemaandlastenverschaffen.

Artikel 4: Inschakeling derden

4.1

4.2


4.3

HetisAevitaetoegestaanombijdeuitvoeringvandeaanhaarverstrekteopdrachtindiennodig
gebruiktemakenvanderden.
VoorzoverAevitaebijdeuitvoeringvandeaanhaarverstrekteopdrachtgebruikzalmakenvan
van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten,
fiscalisten etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen
met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
Aevitaeisnietaansprakelijkvoor(toerekenbare)tekortkomingenvandezederden.
Aevitae is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de wijze
waaropdoorhaarbijdeuitvoeringvandeaanhaarverstrekteopdrachtingeschakeldederden,
die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 4.2.
bepaalde,zoalsuitzendkrachten,externeadministratiebureausetc.


Artikel 5: Betaling

5.1 Partijensprekenbij hetsluiten vandeovereenkomst afop welke wijzepremie en(indien van
toepassing) eigen risico, eigen bijdrage en dergelijke wordt voldaan. Indien voor de
dienstverleningvanAevitaeeenhonorariumisovereengekomen,sprekenpartijenbijhetsluiten
vandeovereenkomstafopwelkewijzehethonorariumvanAevitaewordtvoldaan.

5.2 Wijzigingeninvanoverheidswegeopgelegdebelastingenen/ofheffingenwordenaltijdaande
opdrachtgever doorberekend. Aevitae is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te
verhogenwanneerzich nahet sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoeninde kosten
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van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van
anderekosten,welkedekostprijsvanAevitaebeïnvloeden.

5.3


5.4


5.5


5.6


5.7


5.8

Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 10 dagen na de
factuurdatum op de door Aevitae voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen of de factuur anders vermeldt. Indien de opdrachtgever Aevitae heeft
gemachtigd tot automatische incasso van premie, zal de premie rond de 28ste van de maand
voorafgaand aan de maand waarop deze betrekking heeft van de rekening van de
opdrachtgeverwordenafgeschreven.Bijeennieuwgeslotenverzekeringsovereenkomstzalin
geval van automatische incasso de verschuldigde premie enkele dagen na afgifte van het
polisblad worden geïncasseerd. In geval van een mutatie van een verzekeringsovereenkomst
vindt verrekening van premie enkele dagen na afgifte van het polisblad plaats. Indien de
opdrachtgever Aevitae heeft gemachtigd tot automatische incasso van eigen risico of eigen
bijdrage,zalhetverschuldigdeeigenrisicoofdeverschuldigdeeigenbijdrageenkeledagenna
berichtgeving door Aevitae van de rekening van de opdrachtgever worden afgeschreven. De
opdrachtgeveriszichervanbewustdathetniet,ofniettijdig,voldoenvanaanheminrekening
gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, door bemiddeling van Aevitae of
door Aevitae aangeboden, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden
voorhetverzekerderisico.
Verrekening door de opdrachtgever van de door Aevitae gefactureerde premies en bedragen
met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling
door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts
toegestaan voor zover de tegenvordering door Aevitae uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is
erkendofinrechteonherroepelijkisvastgesteld.
Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de
overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige
ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke (handels)rente
verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het
openstaandebedragaanAevitaete voldoenkanAevitaedeincasseringvanhaarvorderinguit
handengeven,inwelkgevaldeopdrachtgevertevensgehoudenzalzijntotvergoedingvande
buitengerechtelijke incassokosten. Indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is, is het
Besluitvergoedingbuitengerechtelijkeincassokostenvantoepassing.
Doordeopdrachtgevergedanebetalingenstrekkensteedsterafdoeningvanalleverschuldigde
rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al
vermeldtdeopdrachtgeverdatdevoldoeningbetrekkingheeftopeenlaterefactuur.
Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Aevitae
aanleidinggeeft,isAevitaebevoegdomdeleveringvanhaardienstenopteschorten,totdatde
opdrachtgevervoldoendezekerheidvoorzijnbetalingsverplichtingenheeftverschaft.
Indien meerdere(rechts)personengezamenlijkalsopdrachtgever kunnenwordenbeschouwd,
zijnzijhoofdelijkgehoudentotdevoldoeningvandefacturenvanAevitae,ookalseenfactuur
opnaamvandeanderisgesteld.Deeenbetalendzaldeanderzijngekweten.


Artikel 6: Termijnen

6.1 TenzijschriftelijkandersisovereengekomenzijndoorAevitaeopgegeventermijnenwaarbinnen
zijdehaarverstrekteopdrachtzaluitvoeren,nimmertebeschouwenalsfataletermijn.

6.2 DoorAevitaeopgegeventermijnenwaarbinnenzijhaarwerkzaamhedenuitzalvoerenvangen
niet aan voordat voor aanvang van de door Aevitae te verrichten werkzaamheden benodigde
informatie door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en/of een eventueel door de
opdrachtgevertebetalenvoorschotdoordezeisvoldaan.
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6.3

Extra kosten die het gevolg zijn van een vertraging in de uitvoering van de opdracht doordat
opdrachtgeverdedoorAevitaebenodigdeinformatiealsbedoeldinartikel7vandezealgemene
voorwaarden, niet tijdig ter beschikking heeft gesteld, komen volledig voor rekening van
opdrachtgever.


Artikel 7: Medewerking door de opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan
Aevitae die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.
Indien voorde uitvoeringvan deovereengekomendienst ofopdrachtnoodzakelijke gegevens
niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter
beschikking van Aevitaezijngesteld, of indiendeopdrachtgeverop anderewijzenietaanzijn
(informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Aevitae bevoegd over te gaan tot opschorting van
deuitvoeringvandeovereenkomst.

7.2 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door
hemaanAevitaeverschafteinformatie.
Artikel 8: Aansprakelijkheid van Aevitae

8.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Aevitae alsmede van haar
bestuurders, haar werknemers en de door Aevitae bij de uitvoering van de opdracht
ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Aevitae wordt uitgekeerd, vermeerderd met het
geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de
beroepsaansprakelijkheidsverzekeringverstrekt.

8.2 Inhetgevaldeinartikel8.1bedoeldeberoepsaansprakelijkheidsverzekeringvanAevitaeineen
specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid, contractueel en
buitencontractueel,vanAevitae alsmede vanhaarbestuurders,haarwerknemersende door
Aevitae bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het
totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan
opdrachtgeverinrekeninggebrachtehonorarium,danwel,dedoordeverzekeraarof Aevitae
aanopdrachtgeverinrekeninggebrachtepremie.

8.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de
opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de
opdrachtgevergeenrechtenontlenen.

8.4 Aevitae is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt
geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte
inlichtingen.

8.5 Aevitaeisnimmeraansprakelijkvoorwelkeschadedanookdievoortvloeituitfoutenindoor
Aevitae gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door
Aevitae kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of
computerprogrammatuur.

8.6 Aevitae is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de
omstandigheid dat door opdrachtgever aan Aevitae verzonden (email)berichten Aevitae niet
hebbenbereikt.

8.7 Aevitae is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de
omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door
hem, na bemiddeling van Aevitae of door Aevitae aangeboden, afgesloten verzekeringen of
voorzieningen,ondanksdeugdelijkesommatievanAevitaenietofniettijdigheeftvoldaan.
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8.8

8.9

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Aevitae voor schade welke
veroorzaaktisdoordeopzetofroekeloosheidvanhaarondergeschikten.
De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Aevitae
indienAevitaezelfsnadeugdelijkeingebrekestellingtoerekenbaaringebrekeblijftomaanhaar
verplichtingenjegensdeopdrachtgevertevoldoen.Betalingsverplichtingenwelkezijnontstaan
voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten,
dienenonverminderddooropdrachtgevertewordennagekomen.


Artikel 9: Overmacht

9.1 Aevitae is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Aevitae
redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Aevitae ontstane
veranderingenindebijhetaangaanderverplichtingenbestaandeomstandigheden.

9.2 EentekortkomingindenakomingvaneenverplichtingvanAevitaegeldtiniedergevalnietals
toerekenbaarenkomtnietvoorhaarrisicoingevalvanverzuimen/oftekortkomingdoorofbij
haarleveranciers,onderaannemers,vervoerdersen/ofandereingeschakeldederden,bijbrand,
werkstakingofuitsluiting,relletjesofoproer,oorlog,overheidsmaatregelen,waaronderuitvoer-,
invoer-ofdoorvoerverboden,vorstenalleandereomstandighedenwelkevandienaardzijndat
gebondenheidnietmeervanAevitaekanwordengevergd.
Artikel 10: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

10.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit
hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan
haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te
gelden.HieronderwordtmedebegrependeinhoudvandoorAevitaeopgestelderapportenen
adviezenenandere(schriftelijke)uitlatingenvanAevitae,tenzijdeinhouddestrekkingheeftom
aanderdenopenbaartewordengemaakt.

10.2 Door de opdrachtgever aan Aevitae verstrekte persoonsgegevens en informatie zullen door
Aevitae niet worden gebruikt voor of verstrek aan derden voor andere doeleinden dan ten
behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de
opdrachtgeverteverzendenmailingene.d.,behoudensvoorzoverAevitaeopgrondvandewet
of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende
gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken dan wel in het geval Aevitae
betrokkenisineengerechtelijkeprocedureenhaarbelangentotdieopenbaarmakingnopen.

10.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige
mailingliste.d.vanAevitae,zalAevitaedebetreffendegegevensopeersteschriftelijkverzoek
vanopdrachtgeveruithetbetreffendebestandverwijderen.
Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten die zouden rusten op door Aevitae vervaardigde producten,
rapporten, adviezen en andere geestesproducten die zijn ontstaan in het kader van de voor
opdrachtgever uitgevoerde opdracht, komen toe aan Aevitae tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk
anders zijn overeengekomen. Het is opdrachtgever verboden om de hier bedoelde zaken te
verveelvoudigen,teopenbarenofteexploiteren.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Aevitae is het Nederlandse recht van
toepassing. De rechtbank ’s-Hertogenbosch is bevoegd om van geschillen die voortvloeien uit door
Aevitaeverstrekteaanbiedingenenoffertesendoorhaargeslotenovereenkomstenkennistenemen.
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Artikel 13: Klachten en verval van recht

13.1 Klachten met betrekking tot de door Aevitae verrichte werkzaamheden of de hoogte van de
doorhaarinrekeninggebrachtebedragendienen,opstraffevanvervalvanrecht,schriftelijken
binnen 60 dagen nadat opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht
betrekking heeft, heeft ontvangen dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van het
doorhemgeconstateerdegebrekindeprestatievanAevitaebijAevitaetewordengemeld.Het
indienenvaneenklachtschortnimmerdebetalingsverplichtingenvandewederpartijop.

13.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde dan
ook jegens Aevitae in verband met door Aevitae verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder
geval zodra één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs
bekendkonzijnmethetbestaanvandezerechtenenbevoegdheden,isverstreken.

Artikel 14: Rangorderegeling

In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Aevitae en opdrachtgever gemaakte afspraken afwijkt
vanhetgeenindezealgemenevoorwaardenisbepaald,prevalerendeschriftelijkgemaakteafspraken.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

15.1 De inhoud van deze algemene voorwaarden kan door Aevitae worden gewijzigd. Wijzigingen
worden steeds aan opdrachtgever kenbaar gemaakt. Indien opdrachtgever niet binnen 14
dagennadathijbekendisgewordenmetdeomstandigheiddatdealgemenevoorwaardenzijn
gewijzigd schriftelijk de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden van de hand wijst,
wordtopdrachtgevergeachtdetoepasselijkheiddaarvanstilzwijgendtehebbenaanvaard.

15.2 Indien tussen partijen verschil van mening bestaat omtrent de tekst van de op enig moment
vantoepassingzijndealgemenevoorwaarden,geldtdetekstvandevoorwaardenzoalsAevitae
dezeheeftgedeponeerdophetmomentwaarophetverschilvanmeningbetrekkingheeft.
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