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BIJLAGE I: ALGEMENE VOORWAARDEN FrikaFin B.V. 

 
 

1. Definities 

In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Opdrachtgever: de rechtspersoon en/of natuurlijke personen die met FrikaFin B.V. als Geldgever 

of Geldlener een overeenkomst aangaat of wil aangaan voor dan wel in verband met de 

(beoogde) sluiting van een overeenkomst van geldlening tussen Geldgever en Geldnemer; 

2. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden. 

3. Intellectuele Eigendomsrechten: betekent alle tastbare en ontastbare (i) rechten geassocieerd 

met werken van auteurschap, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, morele rechten, 

naburige rechten en afgeleide werken daarvan, (ii) handelsmerk- en handelsnaamrechten, (iii) 

knowhow en Handelsgeheimen, (iv) octrooien, ontwerprechten en andere industriële 

eigendomsrechten en (v) alle andere intellectuele eigendomsrechten (van welke soort en aard 

dan ook) voortvloeiend uit de werking van de wet, het verdrag, contract, licentie of anderszins, 

tezamen met alle registraties, initiële aanvragen, verlengingen, uitbreidingen, voortzettingen, 

afdelingen of heruitgaven daarvan. 

4. Diensten: alle door FrikaFin B.V. aangeboden en met Opdrachtgever overeengekomen diensten; 

5. Overeenkomst van geldlening: een non-bancaire (her)financieringsovereenkomst voor zakelijke 

doeleinden tussen Geldgever en Geldlener, waarbij Geldgever altijd een krediet van meer dan 

EUR 100.000 in een keer en binnen vier (4) weken na ondertekening van de Overeenkomst van 

geldlening ter beschikking stelt aan Geldlener; 

6. Gelgever: een rechtspersoon die een Overeenkomst van geldlening wenst te sluiten met 

Geldlener en aan FrikaFin B.V. de opdracht verstrekt om voor Geldgever tegen vergoeding als 

tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van de Overeenkomst van geldlening; 

7. Geldlener: een rechtspersoon die onbelast (of onbelast te maken) zakelijk vastgoed in eigendom 

heeft en een Overeenkomst van geldlening wenst te sluiten met Geldgever; 

8. FrikaFin B.V.: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FrikaFin B.V., 

opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Eindhoven, ingeschreven in het Nederlandse 

handelsregister onder nummer 75362090, met adres Lichtstraat 576, 5611 XK, Eindhoven; 

met BTW-nummer NL8602.53.570.B.01  

 

2. Opdrachten en FrikaFin B.V. 

Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door FrikaFin B.V. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke 

of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal 

worden uitgevoerd.  

FrikaFin B.V. is geen vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Zij geeft geen (beleggings)advies 

en doet geen aanbevelingen ter zake het aangaan van een herfinancieringsovereenkomst of 

anderszins.  

FrikaFin B.V. staat niet in voor de (juiste) uitvoering van de door haar tussenkomst tot stand 

gekomen overeenkomsten (met Opdrachtgever(s)). FrikaFin B.V. kan door Opdrachtgever op geen 

enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm ook, die ontstaat vanwege 

een de (niet) (juiste) uitvoering van een als gevolg van haar tussenkomst tot stand gekomen 

overeenkomst, behoudens opzet of grove schuld/bewuste roekeloosheid van FrikaFin B.V. of van met 

leiding van haar bedrijf belaste personen. 

Gelgever dan wel Geldlener is zelf verantwoordelijk om voor de (beoogde) herfinanciering en alle 

daarmee verband houdende transacties (juridisch en fiscaal) het nodige en voor haar passende 

advies in te winnen van ter zake deskundigen. 
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3. Uitvoering opdracht 

FrikaFin B.V. zal de overeenkomst met Opdrachtgever naar beste vermogen uitvoeren. Opdrachten 

aan FrikaFin B.V. leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen. FrikaFin B.V. 

geeft geen garanties met betrekking tot het realiseren van een Overeenkomst van geldlening. 

FrikaFin B.V. zal de opdracht uitvoeren via de inschakeling van haar eigen werknemers, en/of door 

de inschakeling van werknemers van de aan FrikaFin B.V. verbonden groepsvennootschappen. 

FrikaFin B.V. kan de opdracht ook geheel of gedeeltelijk uit laten voeren door (rechts-)personen die 

op een andere wijze contractueel aan FrikaFin B.V. verbonden zijn dan via een arbeidsovereenkomst. 

FrikaFin B.V. is tevens gerechtigd om (waar mogelijk en indien redelijkerwijs nodig in overleg met 

Opdrachtgever) bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.  

Indien de door FrikaFin B.V. ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid in verband met de 

uitvoering van een opdracht willen beperken is FrikaFin B.V. gerechtigd om een dergelijke 

aansprakelijkheidsbeperking namens Opdrachtgever te aanvaarden. FrikaFin B.V. is zelf niet 

aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld/bewuste 

roekeloosheid van FrikaFin B.V. of van met leiding van haar bedrijf belaste personen. 

 

4. Vergoeding en wijze van factureren 

Voor de overeengekomen werkzaamheden is Geldgever aan FrikaFin B.V. de tussen Geldgever en 

FrikaFin B.V. overeengekomen vergoeding verschuldigd.  

De Opdrachtgever moet aan FrikaFin B.V. de (on)kosten verbonden aan de uitvoering van de 

opdracht vergoeden, voor zover deze niet in de vergoeding zijn begrepen, tenzij schriftelijk 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

Alle door FrikaFin B.V. (weer)gegeven prijzen dan wel vergoedingen voor haar Diensten zijn exclusief 

BTW en overige belastingen, heffingen en/of administratiekosten, indien verschuldigd, tenzij 

uitdrukkelijk anders vermeld. 

Opdrachtgever ontvangt bij de factuur standaard een specificatie van de aan FrikaFin B.V. 

verschuldigde vergoeding. 

Ingeval van (tussentijdse) beëindiging van de opdracht heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie 

van reeds betaalde vergoedingen en/of onkosten.  

Het recht op vergoeding van FrikaFin B.V. is verder niet afhankelijk van de uitvoering van de 

Overeenkomst van geldlening. Ook indien deze overeenkomst niet (juist) wordt uitgevoerd, is 

Geldgever vergoeding aan FrikaFin B.V. verschuldigd. 

Indien Opdrachtgever een overeenkomst met FrikaFin B.V. die door volbrenging eindigt (tussentijds) 

opzegt, blijft Opdrachtgever een vergoeding aan FrikaFin B.V. verschuldigd voor reeds door FrikaFin 

B.V. verrichte werkzaamheden (Geldgever) en/of de reeds door FrikaFin B.V. gemaakte onkosten 

verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst (Geldgever en/of Geldlener), tenzij schriftelijk 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In dit geval zal FrikaFin B.V. Geldgever voor de door haar 

verrichte werkzaamheden het met Opdrachtgever overeengekomen vergoeding in rekening brengen.  

FrikaFin B.V. heeft het recht de gehanteerde kostenvergoedingen tussentijds te wijzigen. Indien de 

wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie 

maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen FrikaFin B.V. enerzijds en Opdrachtgever 

anderzijds, heeft Opdrachtgever het recht deze overeenkomst van opdracht te beëindigen. Het recht 

tot beëindiging vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan 

Opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van voormelde kostenvergoeding. De reeds verrichte 

werkzaamheden zullen worden gefactureerd tegen de kostenvergoeding die voor wijziging van de 

gehanteerde kostenvergoeding van toepassing was. 

 

5. Betaling door opdrachtgever 

FrikaFin B.V. hanteert een betalingstermijn van 15 dagen.  

Opdrachtgever dient de ontvangen factuur te betalen op de in de factuur aangegeven bankrekening 

en valuta. Betaling door verrekening is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FrikaFin  
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B.V. niet toegestaan. Opdrachtgever heeft niet het recht om haar betalingsverplichting op te schorten 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FrikaFin B.V. 

Bij gebreke van betaling binnen deze betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim 

en is Opdrachtgever zonder nadere schriftelijke ingebrekestelling aansprakelijk voor voldoening van 

de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW. Als FrikaFin B.V. over gaat tot het nemen van 

(buiten)gerechtelijke maatregelen dan is Opdrachtgever wettelijk verplicht om FrikaFin B.V. te 

compenseren voor de gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten. 

FrikaFin B.V. heeft op ieder moment het recht om een voorschot te vragen, indien FrikaFin B.V. daar 

aanleiding toe ziet.  

Als betaling van het voorschot of de factuur uitblijft binnen de gestelde termijn voor betaling mag 

FrikaFin B.V. de uitvoering van de opdracht per direct (i) beëindigen door opzegging of (ii) 

opschorten, totdat het verschuldigde bedrag vermeerderd met rente en kosten is voldaan door 

Opdrachtgever. FrikaFin B.V. is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat bij Opdrachtgever 

door de opzegging van de opdracht of door het beroep op opschorting. Zie verder artikel 7 van deze 

Algemene voorwaarden. 

Partijen komen hierbij overeen dat FrikaFin B.V. de facturen zowel per post als per e-mail mag 

toezenden aan Opdrachtgever. 

Opdrachtgever dient eventuele onjuistheden in de facturen binnen tien (10) dagen na factuurdatum 

schriftelijk aan FrikaFin B.V. mede te delen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt de 

factuur te hebben goedgekeurd en de factuur geacht wordt juist te zijn.  

 

6. Verplichtingen opdrachtgever 

Opdrachtgever verplicht zich jegens FrikaFin B.V. om alle voor de door FrikaFin B.V. te verrichten 

werkzaamheden en derhalve voor een correcte uitvoering van de overeenkomst (van opdracht) 

benodigde gegevens aan FrikaFin B.V. te verstrekken. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de 

door Opdrachtgever aan FrikaFin B.V. verstrekte gegevens juist en volledig zijn. FrikaFin B.V. is niet 

aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet juist dan wel 

onvolledig zijn van de gegevens die door Opdrachtgever aan FrikaFin B.V. zijn verstrekt. 

Opdrachtgever vrijwaart FrikaFin B.V. tegen alle aanspraken van derden jegens FrikaFin B.V. ten 

gevolge van het niet volledig zijn van dan wel niet correct zijn van de door haar verstrekte dan wel 

niet verstrekte gegevens. Opdrachtgever geeft toestemming aan FrikaFin B.V. om de door haar 

verstrekte gegevens te delen met derden voor zover dit noodzakelijk is dan wel van belang is voor 

de juiste uitvoering van de opdracht. 

Opdrachtgever beschikt over alle vereiste licenties alsmede alle andere (wettelijk) vereiste 

toestemmingen om de overeenkomst (van opdracht) met FrikaFin B.V. aan te gaan/aan FrikaFin B.V. 

te (kunnen) verstrekken en benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst (van opdracht). 

Opdrachtgever is jegens FrikaFin B.V. aansprakelijk, stelt haar schadeloos en vrijwaart haar voor alle 

schade in de zin van artikel 6:96 BW als gevolg van de niet naleving van deze bepaling met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 11. 

 

7. Beëindigen overeenkomst  

Elke vordering van FrikaFin B.V. op Opdrachtgever kan onmiddellijk en volledig worden opgeëist en 

Opdrachtgever zal van rechtswege in verzuim verkeren indien: 

a. Opdrachtgever niet (tijdig) voldoet aan een op haar rustende betalingsverplichting jegens 

FrikaFin B.V.; 

b. Opdrachtgever één of meer van de voorwaarden opgenomen in deze Algemene voorwaarden dan 

wel een bepaling in de overeenkomst met FrikaFin B.V. (anders dan een betalingsverplichting 

genoemd onder a), schendt, en deze schending niet kan worden hersteld binnen veertien (14) 

dagen na schriftelijke kennisgeving met specificatie van de schending; 

c. FrikaFin B.V. tijdens de looptijd van de overeenkomst (van opdracht) aanwijzingen ontvangt 

omtrent onvoldoende kredietwaardigheid zijdens Opdrachtgever; 
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d. Opdrachtgever failliet wordt verklaard, verzoekt om uitstel van betaling, bij beschikking van de 

rechtbank commercieel incompetent wordt verklaard, in liquidatie gaat, een regeling treft met 

haar schuldeisers of niet in staat is haar schulden te betalen zoals deze zich ontwikkelen of 

betrokken is bij een reorganisatie of insolventieprocedure onder toezicht van een rechtbank;  

e. Indien er andere omstandigheden van gewichtige aard zijn waarbij van FrikaFin B.V. niet kan 

worden gevergd de overeenkomst te volbrengen; 

f. Een in verband met de uitvoering van de overeenkomst (van opdracht) door Opdrachtgever 

jegens FrikaFin B.V. (schriftelijk) afgelegde verklaring is of blijkt in enig opzicht onjuist of 

misleidend te zijn; 

g. Opdrachtgever voldoet niet langer aan het klantacceptatiebeleid van FrikaFin B.V. of schaadt 

haar goede naam dan wel reputatie; 

h. een toestemming of vergunning vereist met betrekking tot de bedrijfsuitoefening door 

Opdrachtgever en met betrekking tot de aan FrikaFin B.V. verstrekte opdracht/met FrikaFin B.V. 

gesloten overeenkomst ontbreekt, vervalt of wordt ingetrokken. 

 

In het geval van een situatie als beschreven in artikel 7 onder a t/m h, doet Opdrachtgever afstand 

van het recht om te verrekenen met enige claim die Opdrachtgever mag hebben op FrikaFin B.V. 

In het geval van een situatie als beschreven in artikel 7 onder a t/m h, is FrikaFin B.V. gerechtigd 

om de overeenkomst (van opdracht) op te zeggen of haar verplichtingen onder de Algemene 

voorwaarden en/of de overeenkomst (van opdracht) op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden, zonder tot enige betaling van schadevergoeding verplicht te zijn.  

Opdrachtgever doet afstand van het recht om de overeenkomst (van opdracht) geheel of gedeeltelijk 

te ontbinden. 

 

8. Verwerking persoonlijke gegevens 

FrikaFin B.V. respecteert persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie 

die aan FrikaFin B.V. wordt verstrekt of anderszins door FrikaFin B.V. wordt verkregen vertrouwelijk 

en in overeenstemming met de geldende wetgeving wordt verwerkt. 

Op de website van FrikaFin B.V.1 staat omschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt door 

FrikaFin B.V. en hoe lang deze gegevens worden bewaard, waarom en op welke grondslagen deze 

gegevens door FrikaFin B.V. worden verwerkt en op welke wijze de verwerkte gegevens zijn 

beveiligd. 

Opdrachtgever kan FrikaFin B.V. verzoeken de persoonsgegevens te laten corrigeren, aanvullen, 

verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk 

voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft Opdrachtgever het recht om de persoonsgegevens die 

FrikaFin B.V. van Opdrachtgever in het bezit heeft op te vragen. 

Opdrachtgever heeft ten slotte het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van 

persoonsgegevens. FrikaFin B.V. zal de verwerking van de persoonsgegevens van Opdrachtgever 

staken voor zover FrikaFin B.V. daar niet wettelijk toe verplicht is, tenzij andere dwingende 

gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan belangen, rechten 

en vrijheden van Opdrachtgever of die verband houden met de instelling, uitoefening of 

onderbouwing van een rechtsvordering. 

 

9. Intellectuele eigendomsrechten 

Alle (Intellectuele Eigendoms)rechten met betrekking tot de Diensten en de onderscheidingstekens 

daarvan, en met betrekking tot alles wat FrikaFin B.V., al dan niet in opdracht van Opdrachtgever, 

vervaardigd of verstrekt, daaronder begrepen offertes, handleidingen en overige documenten, 

komen toe aan FrikaFin B.V. 

Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden, behoudt FrikaFin B.V. zich de rechten en 

bevoegdheden die haar toekomen op grond van de aan haar toekomende Intellectuele 

 
1 http://www.frikafin/privacy-statement 
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Eigendomsrechten (met betrekking tot de Diensten en al het aan Opdrachtgever verstrekte) voor, 

ongeacht of Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening heeft gebracht. 

Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden 

of de tussen Opdrachtgever en FrikaFin B.V. gesloten overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend. 

Niets in deze overeenkomst kan worden beschouwd als een overdracht van enige (bestaande 

achtergrond) Intellectuele Eigendomsrechten van FrikaFin B.V. 

FrikaFin B.V. garandeert niet dat de Diensten en/of overige aan Opdrachtgever verstrekte zaken 

geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Opdrachtgever 

niet voor schade die eventueel ten gevolge van een inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten van 

derden mocht ontstaan. 

Indien FrikaFin B.V. in opdracht van Opdrachtgever bepaalde werken/beeldrechten/woordrechten of 

andere Intellectuele Eigendomsrechten gebruikt voor de verrichting van een Dienst dan staat 

Opdrachtgever ervoor in dat zij over een toereikend recht/ een toereikende licentie beschikt om 

gebruik te maken van de gebruikte Intellectuele Eigendomsrechten. 

Partijen zullen zich onthouden van het handelen of toestaan dat een derde partij handelt op een 

manier die ongeldig of inconsistent is met eigendomsrechten met betrekking tot de Intellectuele 

Eigendomsrechten van de andere partij.   

Partijen zullen elkaar onverwijld in kennis stellen van iedere inbreuk op de Intellectuele 

Eigendomsrechten van de andere partij. 

In het geval van onrechtmatige verkrijging, gebruik of openbaarmaking van de Intellectuele 

Eigendomsrechten, mag de bevoegde rechtbank de inbreukmakende partij in de bodemprocedure op 

verzoek van de tot de Intellectuele Eigendomsrechten gerechtigde partij als houder of 

(sub)licentiehouder, veroordelen om (i) een bedrag ad EUR  10.000,-- te betalen per inbreuk op de 

Intellectuele Eigendomsrechten en/of (ii) schadevergoeding te betalen passend bij de geleden 

feitelijke schade die is geleden door de onrechtmatige verkrijging, gebruik of openbaarmaking van 

de Intellectuele Eigendomsrechten. Bij het bepalen van het bedrag aan schadevergoeding als bedoeld 

in dit artikel 9, zal de competente rechtbank rekening houden met alle winsten die FrikaFin B.V. heeft 

misgelopen en alle oneerlijke winsten die de inbreukmakende partij heeft gemaakt. 

 

10. Identificatie- en meldplicht 

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is FrikaFin 

B.V. in bepaalde gevallen verplicht om een cliëntenonderzoek te verrichten. Indien sprake is van een 

in de Wwft genoemde dienst, zullen de daarvoor benodigde gegevens bij Opdrachtgever worden 

opgevraagd. 

Het cliëntenonderzoek houdt verband met de in de Wwft opgenomen verplichting om een 

(voorgenomen) transactie die als ongebruikelijk moet worden gekenmerkt te melden bij de Financial 

Intelligence Unit Nederland (FIU-NL). Indien FrikaFin B.V. een melding doet, is zij verplicht tot 

geheimhouding daarvan. Dit betekent dat het feit dat een melding wordt gedaan, niet aan de 

Opdrachtgever bekend mag worden gemaakt. Desgewenst is FrikaFin B.V. graag bereid nadere 

informatie over het cliëntenonderzoek en de meldplicht te verschaffen. 

 

11. Aansprakelijkheidsbeperking 

Behoudens in het geval van opzet of grove schuld/bewuste roekeloosheid van FrikaFin B.V. of van 

met leiding van zijn bedrijf belaste personen, is FrikaFin B.V. niet aansprakelijk voor enige schade 

die Opdrachtgever lijdt als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst (van opdracht).   

In het geval dat de uitvoering van een overeenkomst (van opdracht) door FrikaFin B.V. leidt tot 

aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever, zal de aansprakelijkheid van FrikaFin B.V. ten opzichte van 

Opdrachtgever voor de door Opdrachtgever geleden schade beperkt zijn tot een bedrag van 

maximaal een bedrag gelijk aan het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium met 

een maximum van EUR 50.000,--. Onder schade wordt verstaan het door Opdrachtgever geleden 

verlies, dat in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van FrikaFin 

B.V. berust, dat dit geleden verlies van Opdrachtgever aan FrikaFin B.V. kan worden toegerekend. 
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FrikaFin B.V. is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor gederfde winst, zelfs niet indien de 

gederfde winst in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van 

FrikaFin B.V. berust, dat de gederfde winst van Opdrachtgever aan FrikaFin B.V. kan worden 

toegerekend. 

FrikaFin B.V. kan geen beroep doen op de onderhavige exoneratie als de schade van Opdrachtgever 

is ontstaan door opzet of grove schuld/bewuste roekeloosheid van FrikaFin B.V. of van met leiding 

van zijn bedrijf belaste personen. Onder grove schuld/bewuste roekeloosheid wordt verstaan een 

handelen of nalaten van FrikaFin B.V. of van met leiding van zijn bedrijf belaste personen met de 

wetenschap dat de kans dat het gevaar op schade voor Opdrachtgever zich zal verwezenlijken 

aanzienlijker groter is dan de kans dat er geen schade voor Opdrachtgever zal optreden en dat 

FrikaFin B.V. of met leiding van zijn bedrijf belaste personen zich desondanks niet van dit handelen 

of nalaten heeft laten weerhouden, terwijl er geen expliciete instructie van Opdrachtgever ten 

grondslag lag aan het handelen of nalaten van FrikaFin B.V. of van met leiding van zijn bedrijf belaste 

personen. 

De door FrikaFin B.V. ingeschakelde (rechts-)personen die de opdracht door of namens FrikaFin B.V. 

voor Opdrachtgever hebben uitgevoerd zijn, behoudens in het geval van opzet of grove 

schuld/bewuste roekeloosheid van die (rechts-)personen, niet (persoonlijk) aansprakelijk voor de 

door Opdrachtgever geleden schade. Als een door FrikaFin B.V. ingeschakelde (rechts-)persoon 

rechtstreeks (uit onrechtmatige daad of op andere gronden) wordt aangesproken door 

Opdrachtgever, dan kan deze (rechts)persoon zich beroepen op deze aansprakelijkheidsbeperking 

op grond van artikel 6:257 BW, althans artikel 6:253 BW. 

Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop 

Opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade en de 

mogelijke aansprakelijkheid van FrikaFin B.V. voor die schade. 

Opdrachtgever vrijwaart  en houdt gevrijwaard FrikaFin B.V. en de door FrikaFin B.V. ingeschakelde 

(rechts-)personen die de overeenkomst (van opdracht) door of namens FrikaFin B.V. voor 

Opdrachtgever hebben uitgevoerd tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben 

geleden door of verband houdende met door of namens FrikaFin B.V. ten behoeve van Opdrachtgever 

verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van FrikaFin B.V. en/of de door FrikaFin B.V. 

ingeschakelde (rechts-)personen die de overeenkomst (van opdracht)  door of namens FrikaFin B.V. 

voor Opdrachtgever hebben uitgevoerd in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke 

vorderingen. 

 

12. Forumkeuze en toepasselijk recht 

Op de rechtsbetrekking tussen FrikaFin B.V. en Opdrachtgever, alsmede op deze gesloten 

overeenkomst (van opdracht) en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht 

van toepassing. 

Partijen wijzen hierbij de rechtbanken in de arrondissementen waar FrikaFin B.V. is gevestigd of 

kantoor houdt op exclusieve basis aan voor de kennisneming van geschillen die naar aanleiding van 

de tussen hen bestaande rechtsbetrekking(en) zijn ontstaan of zullen ontstaan, onverminderd het 

recht van FrikaFin B.V. om aan haar toekomende vorderingen in te stellen bij (i) het Nederlands 

Arbitrage Instituut overeenkomstig het op dat moment geldende arbitragereglement van het 

Nederlands Arbitrage Instituut voor het wijzen van een beslissing door arbitrage of (ii) het gerecht 

van het land waar Opdrachtgever is gevestigd, respectievelijk woonplaats heeft.  

 

 

13. Overige bepalingen 

FrikaFin B.V. heeft het recht om deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. FrikaFin B.V. zal 

Opdrachtgever over de wijzigingen in de Algemene voorwaarden informeren. Opdrachtgever gaat bij 

voorbaat akkoord met de wijzigingen die mogelijk door FrikaFin B.V. gemaakt zullen worden. De 

gewijzigde Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan FrikaFin B.V. 

verstrekt worden na kennisgeving van de gewijzigde Algemene voorwaarden. 
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Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden of de overeenkomst (van opdracht) ongeldig 

zou zijn of worden, dan zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen 

de ongeldige bepaling(en) vervangen door een bepaling met overeenkomstige betekenis die de 

bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

Partijen komen hierbij overeen dat Titel 7 van Boek 7 BW, ten voordele van FrikaFin B.V., niet van 

toepassing is op de rechtsbetrekking tussen FrikaFin B.V. en Opdrachtgever, de overeenkomst van 

opdracht en deze Algemene voorwaarden, behoudens de dwingende bepalingen waarvan niet ten 

nadele van Opdrachtgever kan worden afgeweken. 
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