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Algemene Voorwaarden 

Handelsnaam kantoor:   ONS Financieel Advies & Coaching 
Statutaire naam:    ONS Financieel Advies & Coaching 
Adres:     Zeelandseweg 28, 5453 RS Langenboom  
Land:     Nederland 
AFM vergunningsnummer:  12047888 
E-mail:     info@onsfinancieeladvies.nl 
Website:     www.onsfinancieeladvies.nl 
Telefoon:     0486-436368  
Telefoon nood:    06-50999242 /06-51065411 
KvK-inschrijving:    81746857 
 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Opdrachtnemer: ONS Financieel Advies & Coaching te Langenboom 
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan 
opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van 
werkzaamheden (consument/bedrijf/subagent). 

2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden met betrekking tot het verrichten van 
financiële diensten in het kader van de Wet Financieel Toezicht, waartoe 
opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden 
verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord. 

3. Bescheiden: alle door partijen aan elkaar ter beschikking gestelde goederen, 
waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de 
uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, 
waaronder stukken of gegevensdragers. 

4. Overeenkomst: elke mondelinge of schriftelijke afspraak tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden 
door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever. 

5. Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk. 

Artikel 2 De aard van dienstverlening door opdrachtnemer 

1. Opdrachtnemer adviseert opdrachtgever op het gebied van 
schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypotheken, consumptief 
krediet, bancaire producten, coaching en financiële planning. Tevens treedt 
opdrachtnemer op als bemiddelaar voor het afsluiten van de verzekeringen 
en andere financiële producten die worden geadviseerd.  
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Voor sommige producten/diensten (complex en/of impactvol) wordt in een 
Dienstverleningsdocument de exacte opdracht en voorwaarden vastgelegd. 

2. Opdrachtnemer staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM) en is ingeschreven in het Wft-register. Registratie is een wettelijke 
verplichting. Het Wft-register is te raadplegen op de website van de AFM; 
www.afm.nl.  

Artikel 3 Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten 
welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de 
werkzaamheden worden aangegaan. 

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en 
voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn 
overeengekomen. 

3. Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, 
wordt tegen toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. Met de 
onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door 
opdrachtnemer niet geaccepteerd. 

4. Indien enige bepaling, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of 
van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal alleen de 
betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven 
geldig en zal de betreffende bepaling in overleg tussen partijen onverwijld 
worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke 
bepaling zoveel mogelijk benadert. 

Artikel 4 Wat opdrachtnemer verwacht van opdrachtgever 

1. Opdrachtgever mag aan de adviezen en dienstverlening van opdrachtnemer 
hoge eisen stellen, maar opdrachtgever staat in voor de juistheid, 
volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan 
opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien 
deze van derden afkomstig zijn. Mocht in geval van schade achteraf blijken 
dat opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan 
de verzekeraar op grond van de polisvoorwaarden gerechtigd zijn de schade 
niet of niet geheel te vergoeden. Heeft opdrachtgever elders verzekeringen 
of andere financiële producten lopen, dan moet de opdrachtnemer hiervan in 
kennis te worden gesteld. 

2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te 
schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid 
genoemde verplichting heeft voldaan. 

3. Opdrachtgever moet wijzigingen met betrekking tot verzekerde zaken en 
andere financiële producten in zijn situatie aan opdrachtnemer doorgeven. 
Onder dergelijke wijzigingen vallen onder meer de volgende onderwerpen: 
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andere baan, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, geboorte, overlijden, 
scheiding, verkoop woning, naamswijziging, fusie, wijziging van bestemming 
van het bedrijf, nieuwe werkzaamheden, aanschaf nieuwe inventaris, meer 
of andere voorraden, aan- en/of verbouw van het bedrijf, verhuizing en 
beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen en/of andere 
financiële producten. 

4. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende 
extra kosten en eventueel extra honorarium, ontstaan door het niet, niet 
tijdig, niet behoorlijk of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking 
stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van opdrachtgever. 

5. Opdrachtnemer onderhoudt alle contacten met de aanbieder. Indien de 
opdrachtgever zelf in contact wil staan met de aanbieder, stelt 
opdrachtnemer de aanbieder daarvan op de hoogte. Opdrachtnemer dient 
door opdrachtgever op de hoogte te worden gesteld van eventuele 
rechtstreekse communicatie met de aanbieder. 

6. Opdrachtgever moet de gegevens uit de ontvangen bescheiden doorlezen en 
controleren op juistheid en eventuele onjuistheden zo spoedig mogelijk 
doorgeven aan opdrachtnemer. 

7. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter 
beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd. 

Artikel 5 Uitvoering opdracht 

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de 
overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening 
houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van 
opdrachtgever omtrent de uitvoering van de overeenkomst. 

2. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een 
zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. 
Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd 
resultaat. 

3. Opdrachtnemer heeft het recht (een deel van) de werkzaamheden, zonder 
kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van 
opdrachtgever, te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te 
wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van 
opdrachtnemer wenselijk is. 

4. De opdrachtnemer houdt de opdrachtgever op de hoogte van zijn 
werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en stelt hem onverwijld in 
kennis van de voltooiing van de opdracht, indien de opdrachtgever daarvan 
onkundig is. 

5. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden 
verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet 
vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft, 
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worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten 
geacht te zijn verricht. 

6. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de 
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij 
benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke 
termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van 
opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de 
overeenkomst op. 

Artikel 6 Overmacht 

1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet 
tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet 
toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, 
ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere 
stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden 
die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in 
staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan; 
omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van opdrachtnemer, en 
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen voor rekening komen van opdrachtnemer. Naast deze uitleg van 
overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht 
tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, 
waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 
opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. 

Artikel 7 Informatie over de wijze van beloning 

1. Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze de 
beloning van opdrachtnemer wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen 
zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in 
rekening te brengen bedragen of er kan een fee worden overeengekomen.  

2. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen 
worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Opdrachtnemer is 
gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich 
na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van 
diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van 
andere kosten, welke de kostprijs van opdrachtnemer beïnvloeden.  

3. Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 
dagen na de factuurdatum op de door opdrachtnemer voorgeschreven 
wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders 
vermeld. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet 
tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan 
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hebben dat de door hem, na bemiddeling van opdrachtnemer, afgesloten 
verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het 
verzekerde risico.  

4. Verrekening door de opdrachtgever van de door opdrachtnemer 
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 opdrachtnemer 
uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is 
vastgesteld.  

5. 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 rente verschuldigd worden. Indien de 
opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande 
bedrag aan opdrachtnemer te voldoen, kan de vordering uit handen 
worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan 
verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van 
de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt 
vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde 
liquidatietarief.  

6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening 
van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare 
facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat 
de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.  

7. Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het 
oordeel van opdrachtnemer aanleiding geeft, is opdrachtnemer bevoegd 
om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever 
voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft. 

Artikel 8 Afspraken rondom de betaling van declaraties 

1. Indien een vergoeding op basis van declaraties is overeengekomen dient 
opdrachtgever het factuurbedrag te voldoen overeenkomstig de op de 
factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal 
opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Betaling zal 
plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan 
ook. 

2. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet 
binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van 
rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder dat een nadere 
sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag 
opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke handelsrente in 
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rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander 
onverminderd de verdere rechten van opdrachtnemer. 

3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijk 
incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever, ook 
voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. 

4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor 
zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers 
zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het 
factuurbedrag. 

Artikel 9 Relatie van opdrachtnemer met aanbieders 

1. Opdrachtnemer behoort tot de: 
Ongebonden bemiddelaars. Opdrachtnemer kan zonder contractuele 
verplichtingen de producten van een selectief aantal aanbieders 
adviseren. Opdrachtnemer geeft op verzoek van opdrachtgever graag aan 
met welke aanbieders hij samenwerkt. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

1. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een 
toerekenbare tekortkoming, die voortvloeit uit of verband houdt met de 
uitvoering van een opdracht door opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid 
van opdrachtnemer beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval 
plaatsvindt op grond van de door opdrachtnemer afgesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering of aansprakelijkheidsverzekering voor 
bedrijven, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.  

2. – bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de 
verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door 
opdrachtgever aan opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een 
handelen of nalaten van opdrachtgever; 
– bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een 
handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen 
(werknemers van opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze 
werkzaam zijn bij een met opdrachtnemer verbonden organisatie; 
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor: 
– bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade, 
waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang 
van zaken in de onderneming van opdrachtgever. 

 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, 
de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door 
herstel of verbetering van de opdracht. 
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 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van 
bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het 
vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, 
opdrachtnemer of derden. 

 Een vordering tot vergoeding van schade dient per omgaand, doch uiterlijk 
binnen 10 werkdagen nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of 
redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij opdrachtnemer te zijn ingediend, 
bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. 

 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden. 
Opdrachtgever zal personeelsleden van opdrachtnemer of door 
opdrachtnemer ingeschakelde derden nimmer aanspreken. 

 Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht 
voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor 
zover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid 
aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald. 

 Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor de 
opdrachtgever kenbare vergissing maakt, is deze gehouden opdrachtnemer 
daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt 
of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij opdrachtnemer 
te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk. 

Artikel 11 Opschorting/ontbinding 

1. Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op 
te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken 
aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare 
vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien: 
1. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet 

volledig nakomt. 
2. na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen 

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de 
verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te 
vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal 
nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de 
tekortkoming haar rechtvaardigt. 

3. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid 
te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 

2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden 
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming 
van de overeenkomst onmogelijk is, of naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins 
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde 
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instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden 
verwacht. 

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 
opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien 
opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn 
aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 12 Klachten(procedure) en de erkende geschilleninstantie 

1. Indien opdrachtgever een klacht heeft over een afhandeling of de werkwijze 
van opdrachtnemer in het algemeen of over gebrekkige informatie over de 
wijze van dienstverlening, wordt opdrachtgever verzocht opdrachtnemer 
hierover zo spoedig mogelijk te informeren. Na ontvangst van de klacht 
neemt opdrachtnemer contact op met opdrachtgever conform de 
klachtenprocedure van ONS Financieel Advies & Coaching. 

2. Alle klachten worden aan de hand van de klachtenprocedure behandeld. 
Indien opdrachtgever meer informatie hierover wil hebben, dan kan hij de 
procedure bij opdrachtnemer opvragen. 

3. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het 
factuurbedrag dienen schriftelijk binnen uiterlijk 10 werkdagen na de 
verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever klaagt, 
dan wel binnen 10 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien 
opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon 
ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. 

4. Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 
5. Indien de klacht niet tijdig wordt ingediend, vervallen alle rechten van 

opdrachtgever in verband met de klacht. 
6. Mochten opdrachtnemer en opdrachtgever onverhoopt niet tot een 

bevredigende oplossing kunnen komen, dan kan opdrachtgever, mits deze 
consument is in de door Kifid bedoelde zin, klachten inzake financiële 
producten of financiële dienstverlening voorleggen aan het Klachteninstituut 
Financiële Diensten (Kifid) te Den Haag. 
Kifid 
Postbus 93257 
2509 AG DEN HAAG 
info@kifid.nl / www.kifid.nl 
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Artikel 13 Toepasselijk recht en forumkeuze 

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop 
deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van 
toepassing. 

2. Er is sprake van een geschil als bedoeld in dit artikel zodra één der partijen 
dat stelt. Artikel 18 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden 
1. Deze voorwaarden worden op eerste verzoek gratis toegezonden en zijn 

tevens te raadplegen via de website www.onsfinancieeladvies.nl 
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene 

voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 
3. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold 

ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 
3. Opdrachtnemer houdt zich te allen tijde het recht voor de algemene 

voorwaarden te wijzigen, aan te passen als veranderende 
marktomstandigheden daar om vragen. 

 

 
 
 
 


