Algemene voorwaarden FinanceWise in relatie tot Dienstverleners
Algemene voorwaarden van toepassing op de samenwerking met FinanceWise VOF, gevestigd te Amsterdam
(KvK 58.791.876), hierna te noemen FinanceWise.
1.

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
a. Bemiddeling: alle werkzaamheden uitgevoerd door FinanceWise met betrekking tot het
faciliteren van offerteaanvragen van Ondernemers aan Dienstverleners.
b. Dienstverlener: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan FinanceWise opdracht heeft
gegeven tot bemiddeling met als doel om passende offerteverzoeken te ontvangen van
Ondernemers.
c. Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die FinanceWise heeft verzocht om 3
passende offertes aan te leveren.
d. Website: de website van FinanceWise, welke te bereiken is via URL: www.financewise.nl, in
huidige vorm, dan wel na eventuele wijzigingen.
e. Werkdag: Hieronder wordt verstaan iedere dag van 08.0017.00 uur (GMT+1), uitgezonderd
zaterdagen, zondagen en nationaal erkende feestdagen. Indien in deze voorwaarden de
volgende werkdag wordt vermeld, wordt hier de volgende werkdag op hetzelfde tijdstip bedoeld.
f.
Definities kunnen zonder verlies van betekenis in enkelvoud en meervoud worden toegepast.

2.

Algemeen
De relatie uit hoofde van deze overeenkomst wordt mede beheerst door deze algemene
voorwaarden. Dit document ter zake waarvan de Dienstverlener respectievelijk de Ondernemer
zich akkoord heeft verklaard via de website van FinanceWise.

3.

Aanvang en duur van de overeenkomst van opdracht
a. De overeenkomst van opdracht komt tot stand en vangt aan op het moment dat FinanceWise, na
ontvangst van de aanmelding door Dienstverlener en een volgend intakegesprek, de
Dienstverlener een email heeft verzonden waarin de overeenkomst van opdracht door
FinanceWise is bevestigd.
b. De overeenkomst tussen FinanceWise en Dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde
tijd, tenzij de partijen anders overeenkomen.
c. De overeenkomst kan door beide partijen eenzijdig via een email worden opgezegd/tijdelijk
worden “gepauzeerd”, zonder verplichte opgaaf van reden en zonder dat partijen over en weer
enige aanspraak hebben ten opzichte van elkaar en/of derden, waaronder begrepen, niet beperkt
tot financiële aanspraken.
d. De termijn voor de inwerkingtreding van deze opzegging/tijdelijke “pauzering”, zoals beschreven
onder 3.c., bedraagt 1 werkdag.

4.

Toepassing overeenkomst
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke met
FinanceWise binnen het kader van de uitvoering van de bemiddeling worden aangegaan. De
laatste versie van de algemene voorwaarden staan gepubliceerd op de website:
www.financewise.nl.
b. De algemene voorwaarden van Dienstverlener zijn enkel van toepassing voor zover deze niet in
strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of strijdigheid aan de orde is,
prevaleren de algemene voorwaarden van FinanceWise.
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5.

Uitvoering bemiddeling
a. Per email worden de offerteaanvragen aan de door FinanceWise geselecteerde
Dienstverleners verzonden. De match vindt plaats op basis van criteria die door Dienstverlener
zijn opgegeven en de door de Ondernemer verstrekte gegevens middels de aanvraag.
Dienstverlener stuurt binnen twee werkdagen na ontvangst van de offerteaanvraag een offerte in
PDF naar offerte@financewise.nl. Zodra de offertes van de Dienstverleners zijn ontvangen stuurt
FinanceWise deze door naar de Ondernemer. Op de tweede werkdag na het versturen van de
offertes aan de Ondernemer zal FinanceWise de contactgegevens van de Ondernemer
beschikbaar stellen aan de Dienstverleners, zodat opvolging aan de offerte gegeven kan worden.
b. Indien Dienstverlener de aanvragen niet of niet binnen de gestelde termijn van twee werkdagen
opvolgt, wordt deelname aan de desbetreffende offerteronde uitgesloten, Dienstverlener is
hierbij onverminderd het tarief verschuldigd zoals beschreven onder artikel 6a.
c. De offerteaanvraag wordt in totaal naar 3 Dienstverleners verzonden.
d. FinanceWise verschaft geen inzicht aan Dienstverlener over overige Dienstverleners die
meedingen in de desbetreffende offerteronde.

6.

Tarieven
a. Voor deelname aan een offerteaanvraag brengt FinanceWise aan deelnemende
Dienstverleners eenmalig €50,(excl. BTW) deelnamekosten in rekening. Indien er sprake is van
een omvangrijke of specifieke opdracht, zulks ter beoordeling van FinanceWise, zal voorafgaand
aan deelname communicatie plaatsvinden, geinitieerd door FinanceWise, om een aanvullend
tarief voor deze opdracht vooraf overeen te komen met de voor deze opdracht uitgenodigde
Dienstverleners.
b. Indien een Dienstverlener in gebreke blijft bij een offerteaanvraag zoals genoemd onder artikel
5b behoudt FinanceWise zich het recht voor om een andere Dienstverlener te verzoeken om een
offerte uit te brengen, wat niet af doet aan de onder artikel 6a vermelde deelnamekosten.

7.

Geheimhoudingsplicht verstrekte gegevens
a. FinanceWise verbindt zich middels de algemene voorwaarden voor Ondernemers tot
geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze
contractuele verbintenis betreft alle gegevens van vertrouwelijke aard die FinanceWise door
Dienstverlener ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
Deze geheimhouding geldt niet voor zover geldende wetgeving FinanceWise een gegevensplicht
opleggen.
b. FinanceWise is gerechtigd, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele
Dienstverleners, de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten te gebruiken voor
vergelijkende of statistische doeleinden.
c. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is FinanceWise niet gerechtigd de gegevens die
hem door Dienstverlener ter beschikking worden gesteld aan te wenden tot een ander doel dan
waarvoor deze zijn verkregen.
d. De gegevens die je van FinanceWise ontvangt, mogen uitsluitend gebruikt worden om binnen
een periode van drie maanden een aanbieding te doen aan de desbetreffende ontvanger van de
offerte. Indien deze Aanvrager van de offerte geen klant bij je wordt dien je de gegevens
permanent te vernietigen.
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e.

Dienstverlener is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de
opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle gegevens van vertrouwelijke aard die
hem door FinanceWise ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen
resultaten. Hieronder inbegrepen doch niet beperkt zijn de contactgegevens van de offerte
aanvragers. Op het niet naleven van deze bepaling staat een boete van 1.000 euro per keer dat
er gegevens worden gedeeld met derden, de hiervoor genoemde boete laat onverlet de verdere
schadevergoeding.

8.

Overmacht
Indien FinanceWise zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk
nakomt tengevolge van een niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet
beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die
verplichtingen opgeschort tot op het moment dat FinanceWise alsnog in staat is deze op de
overeengekomen wijze na te komen, onverlet de mogelijkheid voor FinanceWise om de
overeenkomst op te zeggen in overeenstemming met artikel 3.c. en 3.d.

9.

Facturering en betaling
a. Voor elke door de Dienstverlener ontvangen offerteaanvraag zal een vergoeding conform artikel 6
in rekening worden gebracht. FinanceWise houdt zich het recht voor de tarieven te wijzigen.
FinanceWise zal je hierover minimaal 1 kalendermaand voordat deze wijziging wordt
doorgevoerd per email informeren.
b. FinanceWise factureert maandelijks. Facturatie vindt plaats conform artikel 6.
c. Betaling dient plaats te vinden binnen 21 kalenderdagen na factuurdatum, op de door
FinanceWise aangewezen bank of girorekening en zonder enig recht op korting of verrekening,
tenzij FinanceWise dit direct naar de Dienstverlener heeft gecommuniceerd.
d. Indien FinanceWise niet binnen de hiervoor genoemde termijn de betaling heeft ontvangen, zal
FinanceWise de Dienstverlener schriftelijk op de hoogte stellen. Indien 30 dagen na
factuurdatum de factuur onbetaald is gebleven zal telefonisch worden verzocht de factuur te
betalen en heeft de Dienstverlener 8 dagen om het verschuldigde bedrag te betalen. Na 45
dagen is Dienstverlener van rechtswege in verzuim en heeft FinanceWise, zonder nadere
sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de eerste vervaldatum Dienstverlener 10% rente
per (gedeelte van een) maand in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
e. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van herinneringen, aanmaningen, gerechtelijke of
buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Dienstverlener.

10. Aansprakelijkheid
a. Voor alle directe en indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde
gang van zaken in de onderneming van Dienstverlener, op enigerlei wijze verband houdend met,
dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de bemiddeling door FinanceWise, is
FinanceWise nimmer aansprakelijk.
b. FinanceWise heeft ten alle tijden het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van
Dienstverlener ongedaan te maken.
c. Dienstverlener vrijwaart FinanceWise voor vorderingen van derden wegens schade die
veroorzaakt is doordat Dienstverlener aan FinanceWise onjuiste of onvolledige gegevens heeft
verstrekt, tenzij Dienstverlener aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar
handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van
FinanceWise.
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11. Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle overeenkomsten tussen Dienstverlener en FinanceWise waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12. Slotbesluit
Van toepassing is steeds de laatst geüploade versie op de website van FinanceWise. Deze
algemene voorwaarden treden in werking vanaf 1 mei 2014.

