ALGEMENE BETALINGS- EN DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN VAN
PRESENT VALUE CORPORATE FINANCE (HIERNA TE NOEMEN "Present Value")
Inzake door Present Value aan opdrachtgevers verleende diensten en leveringen, van welke aard
ook.
ARTIKEL 1
INDIVIDUELE DIENSTVERLENING
1

Individuele dienstverlening bestaat uit het bijstaan en verlenen van ondersteuning en het
geven van advies in de mate en op de wijze zoals schriftelijk is vastgelegd.

2

Wanneer dienstverlening wordt verzocht, is de opdrachtgever verplicht zijn volle
medewerking te verlenen en alle informatie te verstrekken, waartoe hij in staat is of
behoort te zijn en waarvan hij weet of behoort te weten dat die nodig is om te adviseren
of zijn belang te behartigen.

3

Bij het adviseren en bijstaan van opdrachtgever zal Present Value zonder meer afgaan op
de informatie die de opdrachtgever Present Value verstrekt.

ARTIKEL 2
AANSPRAKELIJKHEID
1

Diensten en/of adviezen aan de opdrachtgever worden naar beste weten en kunnen
verstrekt. Present Value is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade, welke direct
of indirect het gevolg is van de verstrekte adviezen of de door Present Value verleende
diensten, van welke aard dan ook, alles tenzij sprake zou zijn van grove nalatigheid van
Present Value
Onverminderd het vorenstaande is Present Value nimmer aansprakelijk voor eventuele
bedrijfsschade en is voorts de omvang van de eventuele aansprakelijkheid van Present
Value uitdrukkelijk beperkt tot tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht,
voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Present Value van de
zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarbij bij het uitbrengen van de
adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De
aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot
het bedrag van het honorarium dat Present Value voor haar werkzaamheden in het kader
van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een
half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot
maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar
na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever
zijn rechten heeft verwerkt.
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2

Present Value aanvaardt bij het verwijzen naar een derde of derden geen enkele aansprakelijkheid indien de dienstverlening door die derde of derden om welke reden dan
ook niet aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldoet.

3

Present Value is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het weigeren van dienstverlening of het opschorten van de behandeling indien een en ander het gevolg is van
nalatigheid in de factuurbetaling dan wel het niet opvolgen van een voorwaarde die door
Present Value in het kader van de dienstverlening is gesteld.
Ook is Present Value niet aansprakelijk voor de gevolgen indien zij betrokkene heeft
meegedeeld geen diensten te zullen verrichten en betrokkene zich daarna niet of niet
tijdig tot een externe hulpverlener heeft gewend.

ARTIKEL 3
GEHEIMHOUDING
1

Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot
geheimhouding tegenover derden.

2

Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd
verkregen.

3

Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem
ingeschakelde derden.

ARTIKEL 4
TARIEVEN
1

De van toepassing zijnde prijsafspraken, tarieven en/of de resultaatafhankelijke
vergoedingsregeling zijn in de offerte/overeenkomst opgenomen. Alle prijzen zijn
exclusief omzetbelasting.

2.

Daarnaast is Present Value , na goedkeuring door de opdrachtgever, separaat alle kosten
in rekening te brengen, die zij in het kader van de uitvoering van de betreffende diensten
c.q. werkzaamheden heeft gemaakt. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan reis- en
verblijfkosten en kosten van alle ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van
diensten.
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ARTIKEL 5
BETALING
1.

Present Value is zowel tussentijds als na beëindiging van een opdracht steeds gerechtigd
om alle door haar verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten aan de opdrachtgever in
rekening te brengen door middel van het zenden van een declaratie. Tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk een andere betalingstermijn zou zijn overeengekomen is de opdrachtgever
steeds verplicht om het volledige bedrag van de declaratie binnen 30 dagen na
declaratiedatum aan Present Value te voldoen. Verrekening (compensatie) met eventuele
vorderingen van de opdrachtgever van Present Value -van welke aard dan ook- is
uitdrukkelijk uitgesloten.

2.

Declaraties worden geacht door de opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden indien niet binnen 30 dagen na declaratiedatum Present Value een schriftelijk bezwaar heeft bereikt. Reclames als hier bedoeld schorten de betalingsverplichting van
opdrachtgever niet op.

3.

Indien de opdrachtgever een declaratie niet binnen de overeengekomen termijn heeft
voldaan is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft
aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige
rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in
rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening.

4.

Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die
opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens
betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

ARTIKEL 6
UITSTEL VAN BETALING
De opdrachtgever kan zich nimmer tegenover Present Value beroepen op hem ten aanzien
van vorige opdrachten al dan niet uitdrukkelijk verleende uitstel van betaling, hetwelk de
termijn van 30 dagen overschreed.
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ARTIKEL 7
Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als de "Present Value Corporate Finance
algemene betalings- en dienstverleningsvoorwaarden".
TOEPASSELIJK RECHT, COMPETENTE RECHTER
Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. Eventuele geschillen die
uit de overeenkomst voortvloeien zullen worden onderworpen aan de, volgens
Nederlands recht, bevoegde rechter.
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