Algemene Voorwaarden Fiad B.V.
DEFINITIES
Onder Fiad B.V. wordt verstaan: de besloten vennootschap Fiad B.V. gevestigd te Meppel, die als bedrijf werkzaamheden uitoefent zoals verrichten van financiële diensten in de
ruimste zin van het woord met als primaire activiteit incassowerkzaamheden, hierna te noemen Fiad.
Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die bedrijfsmatig aan het handelsverkeer deelneemt aldus niet zijnde de consument.
Alle opdrachten aan Fiad worden uitsluitend aangenomen en uitgevoerd onder de navolgende voorwaarden.
TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
tussen opdrachtgever en Fiad gesloten overeenkomsten.
De Algemene Voorwaarden zullen met uitsluiting van alle
andere voorwaarden, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, tussen partijen gelden.
Wijzigingen en/of aanvullingen zullen ook voor opdrachtgever bindend zijn vanaf één maand na deponering daarvan bij de Kamer van Koophandel te Meppel,
dan wel binnen één maand na kennisgeving van wijziging
of aanvulling aan opdrachtgever.
Artikel 2
Opdrachtgever machtigt Fiad om namens opdrachtgever
met betrekking tot de op het opdrachtbevestigingsformulier vermelde tot incassering te komen en/of te incasseren.
Artikel 3
Opdrachtgever verplicht zich jegens Fiad om Fiad te
voorzien van alle nodige gegevens en/of bewijsstukken
om tot incasso over te gaan.
Artikel 4
Opdrachtgever staat in voor juistheid en volledigheid
van de gegevens met betrekking tot de ter incasso gegeven vordering. Eventuele kosten welke Fiad zal moeten
maken voor het verkrijgen van nadere informatie, welke
noodzakelijk is voor de incassering der vordering, zullen
worden doorberekend aan de opdrachtgever.
Artikel 5
Opdrachtgever zal onverwijld aan Fiad mededelingen
doen met betrekking tot alle betalingen, correspondentie of andere contacten tussen opdrachtgever en debiteur. Opdrachtgever zal niet, dan na overleg met Fiad,
afspraken maken met de debiteur met betrekking tot de
ter incasso aangeboden vordering.
Artikel 6
Opdrachtgever is aan Fiad verschuldigd (alles exclusief
BTW ) bureaukosten en provisie volgens prijslijst Fiad.

Artikel 7
Onder de geïncasseerde bedragen dienen mede verstaan
te worden alle betalingen aan, verminderingen en/of annuleringen door opdrachtgever sedert de datum van de
incasso-opdracht. Provisie zal door de opdrachtgever
eveneens op de wijze als in artikel 6 verschuldigd zijn
indien er sprake zal zijn van betalingen in natura, dan
wel retourgehaalde en/of retourgenomen goederen,
waarbij de onderhandse verkoopwaarde van deze goederen of diensten maatgevend zal zijn voor het provisiepercentage. In dit geval de aan Fiad ter incasso afgegeven vordering zal worden verminderd ten gevolge van
onjuiste opgave van deze vordering, dan wel geheel of
gedeeltelijke compensatie van deze vordering met een
tegenvordering van de debiteur zal voor de berekening
van de provisie uitgegaan worden van de oorspronkelijk
gevorderde hoofdsom.
Fiad zal waar mogelijk eventuele rente en incassokosten
mede betrekken bij de vordering op de debiteur. Voor
de berekening van het provisiepercentage worden deze
bedragen geacht deel uit te maken van de vordering.
Artikel 8
Door Fiad in het kader van een incasso-opdracht voor
opdrachtgever te ontvangen gelden zullen binnen 14
dagen na ontvangst aan de opdrachtgever betaalbaar
worden gesteld na verrekening van eventuele vervallen
facturen en/of provisie afrekening. Eventueel te ontvangen deelbetalingen zullen gelijkelijk betaalbaar worden
gesteld indien, of zodra deze de € 250,00 te boven gaan.
Fiad is gerechtigd ook op deelbetalingen facturen en/of
provisie, die als voorschot op de eindafrekening, in mindering te brengen.
Artikel 9
Indien het wenselijk zal blijken te zijn voor het innen
van de ter incasso afgegeven vordering een gerechtelijke
procedure aan te vangen (hieronder mede te verstaan
procedures voor één of meer arbiters of bindend adviseurs) en/of derden, waaronder deurwaarders en advocaten, in te schakelen zal Fiad opdrachtgever adviseren
met betrekking tot de verwachte kosten. Slechts na
hernieuwde schriftelijke opdracht van opdrachtgever zal
Fiad een gerechtelijke procedure (doen) starten en/of
hiervoor bedoelde derden inschakelen. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van opdrachtgever,
ook indien deze de geraamde kosten overtreffen.

Artikel 10
Fiad heeft het recht om zonder opgave van redenen het
aangaan of continueren van een overeenkomst tot het
uitvoeren van opdrachten te weigeren en reeds tot stand
gekomen overeenkomsten tussentijds te beëindigen. In
geval van tussentijdse beëindiging zal opdrachtgever aan
Fiad slechts de bureaukosten verschuldigd zijn, indien
reeds op enige wijze uitvoering is gegeven aan de verstrekte opdracht en de provisie over eventueel reeds geïncasseerde bedragen, als ware deze bedragen de hoogte
van de ter incasso afgegeven vordering.
In geval de opdrachtgever zijn betalingsverplichting
niet nakomt staat Fiad vrij zonder waarschuwing de
werkzaamheden op te schorten. Het staat Fiad vrij een
incasso-opdracht geheel of gedeeltelijk terug te geven
wegens oninbaarheid, in welk geval slechts provisie zal
worden berekend, als ware het oninbare deel geen onderdeel der ter incasso afgegeven vordering.
Artikel 11
Opdrachtgever verplicht zich facturen, die hij van Fiad
ontvangt, binnen 14 dagen na factuurdatum zonder
enige korting of schuldvergelijking te voldoen.
Deze betalingstermijn geldt met betrekking tot alle facturen van Fiad. Fiad is gerechtigd, zonder nadere waarschuwing na ommekomst van deze termijn een rente
van 1% per maand aan opdrachtgever in rekening te
brengen.
In geval van niet tijdige nakoming door opdrachtgever
van enige betalingsverplichting jegens Fiad is Fiad gerechtigd na enkele sommatie tot incasso over te gaan
en alle daaraan verbonden gerechtelijke zowel buitengerechtelijke kosten ten laste van opdrachtgever te
brengen. De buitengerechtelijke kosten worden geacht
tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van
€ 30,00 te bedragen.
Artikel 12
Alle geschillen tussen partijen ontstaan zullen worden
voorgelegd aan de rechter van de woonplaats waar Fiad
bv is gevestigd, tenzij een wettelijke bepaling zich hiertegen dwingend verzet.
Op alle tussen opdrachtgever en Fiad gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

