Algemene voorwaarden
The Future B.V. gevestigd te Eindhoven
Artikel 1 Definities
Onderstaande begrippen worden in deze
voorwaarden aangegeven met een hoofdletter en
hebben de volgende betekenis:
1.1 Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan The
Future ter beschikking gestelde zaken,
waaronder gegevens, stukken
en / of
gegevensdragers, alsmede alle in het kader
van de uitvoering van de Overeenkomst door
The Future vervaardigde zaken, waaronder
gegevens, stukken en / of gegevensdragers.
1.2 Derden: andere (rechts-)personen dan
Opdrachtgever, niet zijnde fulltime of parttime
medewerkers
of
freelancers
die
werkzaamheden
voor
Opdrachtgever
verrichten.
1.3 Offerte: het document van The Future en haar
eventuele bijlagen, bestaande uit:
1. de gegevens van Opdrachtgever;
2. de werkzaamheden die The Future
aanbiedt;
3. de overeengekomen Werkzaamheden;
4. de financiële gegevens, zoals maar niet
uitsluitend het uurtarief van The Future
en indien van toepassing een succes fee;
5. de duur van de Overeenkomst;
6. eventuele
van
deze
algemene
voorwaarden afwijkende bepalingen.
1.4 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of
rechtspersoon of het samenwerkingsverband
zonder rechtspersoonlijkheid, die met The
Future een Overeenkomst heeft afgesloten of
wenst af te sluiten.
1.5 Overeenkomst: de Offerte en onderhavige
algemene voorwaarden.
1.6 Partijen: The Future en Opdrachtgever.
1.7 Resultaten: al hetgeen in het kader van de
Overeenkomst tot stand wordt gebracht,
alsook de gevolgen voortvloeiende uit de door
The Future verrichte Werkzaamheden.
1.8 The Future: de Besloten Vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid The Future,
gevestigd te (5612 AX) Eindhoven aan de
Horsten
1,
die
rechtsgeldig
wordt
vertegenwoordigd door haar bestuurder de

heer Fränk de Jong. Ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 68887221.
1.9 Werkzaamheden: alle door The Future ten
behoeve van Opdrachtgever uit te voeren
werkzaamheden voortvloeiende uit de
Overeenkomst alsmede alle daaruit voor The
Future voortvloeiende werkzaamheden. Het
voorgaande geldt in de ruimste zin van het
woord en omvat in ieder geval de
werkzaamheden zoals vermeld in de
Overeenkomst.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op / en onderdeel van alle
aanbiedingen, offertes, opdrachten en
overeenkomsten, hoe ook genaamd, van The
Future met Opdrachtgever, waarbij The Future
zich verbindt / zal verbinden om
Werkzaamheden
te
verrichten
voor
Opdrachtgever.
2.2 De voorwaarden zijn van toepassing op / en
onderdeel van de Overeenkomst met
Opdrachtgever.
2.3 Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze
algemene voorwaarden zijn slechts geldig
indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
2.4 Toepasselijkheid
van
de
algemene
voorwaarden van Opdrachtgever wordt door
The Future uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
2.5 In het geval deze algemene voorwaarden en
de
Offerte
onderling
tegenstrijdige
voorwaarden bevatten, gelden de in de
Offerte opgenomen voorwaarden.
2.6 De Overeenkomst geeft een volledig overzicht
weer van de afspraken tussen The Future en
Opdrachtgever. Alle eerdere tussen Partijen
gemaakte afspraken of gedane voorstellen die
geen
onderdeel
uitmaken
van
de
Overeenkomst komen te vervallen.
2.7 Indien een of meer bepalingen van deze
algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing.
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Artikel 3 Offerte
3.1 De door The Future - al dan niet in concept gemaakte Offerte, is vrijblijvend evenals de
daarin door The Future vermelde termijnen en
tarieven.
3.2 De Offerte is geldig gedurende 30 dagen
(dertig), tenzij anders is aangegeven. The
Future is slechts aan de Offerte gebonden
indien de aanvaarding hiervan door
Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen
(dertig) wordt bevestigd, tenzij anders is
aangegeven.
3.3 De in de Offerte genoemde prijzen zijn
exclusief BTW, exclusief eventuele andere
heffingen van overheidswege, alsmede
eventuele administratiekosten, kosten van
Derden en eventuele in het kader van de
Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders
aangegeven.
3.4 De Offerte geldt niet automatisch voor
toekomstige overeenkomsten.
3.5 The Future kan niet aan haar Offerte worden
gehouden
wanneer
Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, of
een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
Artikel 4 -Totstandkoming Overeenkomst
4.1 Een Overeenkomst komt tot stand en vangt
aan op het moment dat de door
Opdrachtgever ondertekende bevestiging van
de Offerte binnen 30 dagen (dertig) door The
Future retour is ontvangen. Onder de
bevestiging van de Offerte wordt verstaan de
Offerte, zoals digitaal ingediend via het door
The Future gebruikte CRM-systeem. De
bevestiging is gebaseerd op de ten tijde
daarvan door Opdrachtgever aan The Future
verstrekte informatie.
4.2 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de
Offerte opgenomen aanbod is The Future
daaraan niet gebonden. De Overeenkomst
komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij The
Future anders aangeeft.
Artikel 5 Duur
5.1 De Overeenkomst tussen Partijen wordt
aangegaan voor de in de Overeenkomst

aangegeven tijd.
5.2 Indien in de Overeenkomst geen tijd is
opgenomen dan wordt de Overeenkomst
aangegaan voor de duur van minimaal 1 jaar
(één). De Overeenkomst wordt vervolgens
(stilzwijgend) met telkens 1 jaar (één)
verlengd.
5.3 The Future en Opdrachtgever kunnen de
Overeenkomst opzeggen tegen het einde van
een van de in artikel 5.1 en artikel 5.2
genoemde looptijd, met inachtneming van een
opzegtermijn van tenminste 3 maanden (drie),
bij aangetekend schrijven dan wel per e-mail
(waarbij de e-mail pas als ontvangen wordt
beschouwd op het moment dat de andere
partij zelf, dus niet via een automatisch
gegenereerd bericht, de ontvangst daarvan
heeft bevestigd).
Artikel 6 Bescheiden Opdrachtgever
6.1 Opdrachtgever zal alle Bescheiden, welke The
Future overeenkomstig haar oordeel nodig
heeft voor het correct uitvoeren van de
Overeenkomst, tijdig ter beschikking van The
Future te stellen.
6.2 The Future 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.
6.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid,
volledigheid en betrouwbaarheid van de door
of namens hem aan The Future ter beschikking
gestelde Bescheiden, ook indien deze van
Derden afkomstig zijn.
6.4 Opdrachtgever is gehouden The Future
onverwijld te informeren over feiten en
omstandigheden die in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst van belang
kunnen zijn.
6.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de
Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en
extra honorarium, ontstaan door het niet, niet
tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen
van de benodigde Bescheiden, zijn voor
rekening van Opdrachtgever.
6.6 Door Opdrachtgever aan The Future ter
beschikking gestelde Bescheiden worden na
verloop van de wettelijke bewaartermijn
vernietigd, tenzij Opdrachtgever na de
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uitvoering van de Overeenkomst tijdig verzoekt
de Bescheiden te retourneren.
Artikel 7 Uitvoering Overeenkomst
7.1 The Future zal de Overeenkomst naar haar
beste inzicht en vermogen uitvoeren. Hoewel
The Future zich redelijkerwijs zal inspannen de
Overeenkomst naar tevredenheid
uit te
voeren, garandeert The Future niet dat
verwachte resultaten voortvloeiende uit de
Overeenkomst ook daadwerkelijk worden
bereikt.
7.2 The Future bepaalt de wijze waarop en door
welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt
uitgevoerd. The Future zal zo mogelijk rekening
houden met tijdig verstrekte en verantwoorde
aanwijzingen van Opdrachtgever over de
uitvoering van de Overeenkomst. The Future
kan namens en voor rekening van
Opdrachtgever bij het uitvoeren van de
Overeenkomst Derden inschakelen en zal
daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
Inschakeling van Derden – waaraan kosten zijn
verbonden - vindt slechts plaats na instemming
van Opdrachtgever. The Future aanvaardt noch
enige verantwoordelijkheid noch enige
aansprakelijkheid voor deze Derden.
7.3 The Future voert de Overeenkomst uit in
overeenstemming met de voor haar
toepasselijke gedrags- en beroepsregels, welke
onderdeel uitmaken van de Overeenkomst en
hetgeen krachtens de wet van haar wordt
geëist.
7.4 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
The Future en levert mitsdien geen grond voor
opzegging of ontbinding van de Overeenkomst
op. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden
dienen te zijn afgerond, zijn slechts te
beschouwen als fatale termijnen indien dit
uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen
Opdrachtgever en The Future overeengekomen
is.
7.5 Indien de Werkzaamheden betrekking hebben
op het geheel van activiteiten dat verband

houdt met het opstellen, verwerken, indienen
en of beheren van een financieringsaanvraag,
geldt dat, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
is overeengekomen, The Future deze
werkzaamheden verricht op basis van
exclusiviteit. Dit betekent dat The Future de
enige partij is waaraan Opdrachtgever opdracht
verstrekt heeft om deze werkzaamheden die
(mede)
betrekking
hebben
op
de
financieringsaanvraag te verrichten.
7.6 Opdrachtgever zal aan The Future voor de duur
van de Overeenkomst een volmacht verlenen
voor alle met de financieringsaanvraag verband
houdende (rechts)handelingen, waaronder
het indienen van aanvragen en het
corresponderen namens Opdrachtgever. Dit
betekent dat de Opdrachtgever zich zal
onthouden van het zelfstandig verrichten van
(rechts)handelingen die onder het bereik van
de volmacht vallen, waaronder in het bijzonder
van het zelfstandig indienen van de aanvraag.
7.7 Indien Opdrachtgever besluit om een door The
Future voorbereide financieringsaanvraag
niet in te dienen en / of in te trekken, dient zij
de door The Future gewerkte uren te
vergoeden tegen de gebruikelijke uurtarieven
van The Future zoals opgenomen in de
Overeenkomst.
Artikel 8 Geheimhouding en exclusiviteit
8.1 Behoudens de uitzonderingen vermeld in
artikel 8.6, is alle informatie die door een partij
("de verstrekkende partij") aan de andere
partij ("de ontvangende partij") krachtens de
Overeenkomst is verstrekt, ongeacht of dit
mondeling, schriftelijk of elektronisch is,
"vertrouwelijke
informatie"
van
de
verstrekkende partij. De vertrouwelijke
informatie houdt in, maar is niet beperkt tot:
(a) informatie die volgens de Wet
bescherming bedrijfsgeheimen valt onder
de definitie bedrijfsgeheim;
(b) informatie welke door wet- en regelgeving
bijvoorbeeld
in
verband
met
staatsveiligheid, beroeps- en / of
bedrijfsgeheim - als vertrouwelijk wordt
aangemerkt;
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

(c) informatie
welke
uitdrukkelijk
als
vertrouwelijk door één der Partijen is
aangemerkt;
(d) informatie
waarop
intellectuele
eigendomsrechten van Partijen rusten;
(e) de bedrijfsvoering van de verstrekkende
partij;
(f) wetenschappelijke of technisch informatie,
zoals
bedrijfsplannen,
strategieën,
bedrijfsactiviteiten, systemen, informatie
over werknemers, klanten, concurrenten
en / of licentiehouders van Partijen en
Resultaten.
De bepaling 8.1 verhindert niet vertrouwelijk
collegiaal overleg binnen de organisatie van
The Future, voor zover The Future zulks voor
een zorgvuldige uitvoering van de
Overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening
aan wettelijke of beroepsverplichtingen
noodzakelijk acht.
Beide
Partijen
zijn
verplicht
tot
geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie zoals bepaald in artikel 8.1.
Partijen dragen er zorg voor dat werknemers
en geautoriseerd personeel van Partijen zich
ook aan het bepaalde in artikel 8 houden.
Partijen zullen vertrouwelijke informatie niet
aan
Derden
verstrekken,
behoudens
voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke
instemming van de andere partij.
The Future is niet gerechtigd de informatie die
haar door Opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld aan te wenden voor een ander
doel dan waarvoor zij werd verkregen en in
geval The Future voor zichzelf optreedt in een
tucht-,
civiele,
bestuursrechtelijke
of
strafprocedure, waarbij deze stukken van
belang kunnen zijn. Indien The Future
verweten wordt een overtreding of misdrijf te
hebben begaan of daaraan te hebben
deelgenomen, is zij gerechtigd om Bescheiden
te openbaren aan de Inspecteur der
Belastingen of aan de rechter, indien
openbaarmaking noodzakelijk is in het kader
van het voeren van verweer door The Future.
De vertrouwelijke informatie wordt niet
geacht te omvatten informatie waarvan de
ontvangende partij kan aantonen door
schriftelijk bewijs:

(a) dat de informatie reeds, niet door het
handelen of het falen van de ontvangende
partij, openbaar is;
(b) dat de informatie reeds bekend is bij de
ontvangende partij ten tijde van het
verkrijgen van dergelijke informatie, zoals
blijkt uit zijn administratie;
(c) dat de informatie is geleverd door Derden
aan de ontvangende partij zonder
beperking op openbaring.
Artikel 9 Gebruiksrecht logo, handelsnaam
en intellectueel eigendom
9.1 Binnen de grenzen van de Overeenkomst is The
Future gerechtigd de handelsnaam en het logo
van Opdrachtgever te gebruiken op haar
website http://tf-advies.nl/, uitsluitend voor
het benoemen van de Resultaten.
9.2 Onder voorbehoud van artikel 9.4 en na
volledige betaling van de verschuldigde
bedragen voor de Werkzaamheden van The
Future, zal het eigendom van de Resultaten
overgaan van The Future naar Opdrachtgever.
9.3 The Future is gerechtigd de Resultaten om niet
te gebruiken voor interne doeleinden om haar
werkzaamheden
verder
te
kunnen
ontwikkelen.
9.4 The
Future
bezit
alle
intellectuele
eigendomsrechten voor de technologieën en
methoden voor het verlenen van haar
werkzaamheden.
Artikel 10 Overmacht
10.1 Onder
overmacht
wordt
verstaan
omstandigheden die de nakoming van de
Overeenkomst verhinderen en die niet aan The
Future zijn toe te rekenen. Hieronder zullen
mede
zijn
begrepen:
stakingen,
niet- voorzienbare stagnatie bij bedrijven
waarbij (licentie)overeenkomsten met The
Future van kracht zijn of andere derden waarvan
The Future afhankelijk is, storingen in
energievoorziening,
in
communicatieverbindingen of in apparatuur of
programmatuur,
ziekte
en
/
of
arbeidsongeschiktheid van medewerkers of
freelancers van The Future, alsmede
wanprestatie van Derden, een (tijdelijk) tekort
aan medewerkers of freelancers, brand binnen
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het kantoor of bij de door The Future
ingeschakelde derden, in ieder geval alle van
buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop The Future geen invloed kan
uitoefenen.
10.2 The Future heeft ook het recht zich op
overmacht
te
beroepen,
indien
de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de
Overeenkomst verhindert, intreedt nadat The
Future haar verbintenis had moeten nakomen.
10.3 Tijdens overmacht kunnen de verplichtingen
van The Future worden opgeschort. Indien de
periode waarin door overmacht nakoming van
de verplichtingen door The Future niet mogelijk
is langer duurt dan 3 maanden zijn beide
partijen bevoegd de overeenkomst te
ontbinden, zonder dat er in dat geval een
verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Artikel 11 Kosten en facturering
11.1 The Future factureert voor Werkzaamheden
zoals opgenomen in de Overeenkomst een
bedrag van € 125,- euro per uur exclusief BTW,
tenzij anders aangegeven.
11.2 The Future factureert een succes fee van 10%
ten opzichte van de toegekende financiering
aan Opdrachtgever, tenzij anders is
aangegeven.
11.3 Tenzij anders overeengekomen, zal The Future
ten aanzien van de Werkzaamheden
maandelijks factureren. De factuur dient
binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te
worden betaald.
11.4 De succes fee wordt gefactureerd na
ontvangst van de schriftelijke bevestiging van
de financiering door de financier.
11.5 De succes fee wordt, tenzij anders
overeengekomen, altijd berekend over de
toegekende financiering, ook als het feit zich
voordoet dat de uitbetaalde financiering lager
uitvalt dan de toegekende financiering.
11.5 Opdrachtgever heeft geen recht op uitstel van
betaling van facturen, noch verrekening van
eventuele vermeende schulden van The
Future met zijn facturen.
11.6 The Future is gerechtigd om vooruitbetaling
van Opdrachtgever te vragen, en wanneer een
dergelijke vooruitbetaling is overeengekomen,
kan The Future de Werkzaamheden

opschorten totdat deze vooruitbetaling is
ontvangen.
11.7 Indien Opdrachtgever nalaat om een factuur
van The Future te betalen binnen de
betalingstermijn als uiteengezet in artikel 11.3,
is Opdrachtgever in verzuim zonder dat enige
nadere kennisgeving vereist is. Vanaf de dag
dat Opdrachtgever in verzuim is tot volledige
betaling, komt rente over het openstaande
bedrag op het wettelijke tarief.
11.8 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in zijn
verplichting om de openstaande factuur met
opgebouwde rente te betalen, staat het The
Future vrij aan een incassobureau opdracht te
geven, waarbij alle incassokosten, waaronder
zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke
kosten, voor rekening van Opdrachtgever zijn.
De incassokosten bedragen ten minste 15%
van de hoofdsom met een minimum van €
250,-.
Artikel 12 Klachten en wijzigingen
12.1 Na het afronden van Werkzaamheden door
The Future dient de Opdrachtgever binnen
een termijn van veertien (14) dagen klachten,
wijzigingen of aanpassingen kenbaar
te
maken.
12.2 Klachten over Werkzaamheden zullen door
The Future, mits gegrond en mits ingediend
met inachtneming van de in artikel 12.1
aangegeven termijn, door The Future zo
spoedig mogelijk in behandeling worden
genomen en verholpen. Alle klachten
moeten schriftelijk worden ingediend.
Mondelinge klachten zullen door The Future
niet in behandeling worden genomen.
12.3 Indien de Opdrachtgever nalaat binnen de
gestelde
termijn
te
reageren
op
deWerkzaamheden door The Future, gaat de
Opdrachtgever onverminderd akkoord met de
Werkzaamheden.
12.4 Indien The Future een klacht gegrond acht, zal
The Future met de Opdrachtgever bespreken
hoe een klacht het beste kan worden
verholpen, tenzij dit inmiddels onmogelijk of
zinloos is geworden. Indien het verhelpen van
de klacht onmogelijk of zinloos is, kan The
Future alleen aansprakelijk worden gesteld
binnen de grenzen van artikel 14.
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12.5 Klachten en / of bezwaren tegen facturen
dienen uiterlijk binnen twee weken (14 dagen)
na de factuurdatum schriftelijk te worden
voorgelegd aan The Future. Ingediende
klachten of bezwaren schorten de
betalingsverplichting(en) van Opdrachtgever
niet op.
Artikel 13 Opschorting, ontbinding en
tussentijdse
opzegging
van
de
Overeenkomst
13.1 De Overeenkomst kan door elk van de Partijen
worden opgezegd zonder opzegtermijn indien:
(a) de andere partij toerekenbaar tekortschiet
in de nakoming van de Overeenkomst,
nadat deze door de wederpartij schriftelijk
in gebreke is gesteld met een redelijke
termijn waarbinnen deze tekortkoming zou
moeten zijn hersteld en deze tekortkoming
niet kan worden verholpen of niet wordt
verholpen binnen dertig (30) dagen na
schriftelijke kennisgeving daarvan. Deze
opzegmogelijkheid laat het recht op het
vorderen van schadevergoeding onverlet;
(b) de andere partij in staat van faillissement of
surséance van betaling geraakt;
(c) de andere partij een rechtspersoon is welke
wordt ontbonden.
13.2 The Future is overigens bevoegd de
Overeenkomst te ontbinden indien:
(d) na het sluiten van de Overeenkomst The
Future ter kennis gekomen informatie en /
of omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen
conform Overeenkomst niet zal nakomen;
(e) Opdrachtgever op enig moment verzocht is
een voorschot of betaling voortvloeiende
uit de Overeenkomst te betalen en betaling
hiervan uitblijft of onvoldoende is;
(f) na het sluiten van de Overeenkomst The
Future op de hoogte raakt van informatie en
/ of omstandigheden waaronder The Future
nooit de Overeenkomst met Opdrachtgever
was aangegaan;
(g) Opdrachtgever een financieringsaanvraag,
die
onderdeel
uitmaakt van de
Werkzaamheden van The Future, waarvoor
Opdrachtgever schriftelijk toestemming
heeft gegeven, niet doorzet dan wel

onvoldoende informatie hiervoor aanlevert;
13.3 Indien The Future de Overeenkomst ontbindt
op grond van artikel 13.2 is Opdrachtgever
verplicht aan The Future de reeds gemaakte
kosten op basis van uren maal uurtarief (zoals
opgenomen in de Overeenkomst) als
schadeloosstelling voldoen.
13.4 In geval The Future de Overeenkomst op grond
van dit artikel opzegt of ontbindt, wordt al
hetgeen The Future uit welke hoofde dan ook
van Opdrachtgever te vorderen heeft direct
opeisbaar.
13.5 Indien The Future tot opschorting of
ontbinding van de Overeenkomst overgaat, is
hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding
van schade en kosten daardoor op enigerlei
wijze ontstaan.
13.6 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever
toerekenbaar is, is The Future gerechtigd tot
vergoeding van haar schade, daaronder
begrepen de kosten, daardoor direct en
indirect ontstaan.
13.7 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt
opgezegd door een der Partijen, zal The Future
in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen
voor overdracht van nog uit te voeren
Werkzaamheden aan derden. Dit geldt niet
voor het geval er sprake is van ontbinding zoals
opgenomen in artikel 13.2. Indien de
overdracht van de uit te voeren
Werkzaamheden voor The Future extra kosten
met zich meebrengt, dan worden deze aan de
Opdrachtgever in rekening gebracht. De
Opdrachtgever is gehouden deze kosten
binnen de daarvoor genoemde termijn te
voldoen, tenzij The Future anders aangeeft.
13.8 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd
zijn om ook na opzegging en ontbinding van
de Overeenkomst voort te duren, blijven na
opzegging
en
ontbinding
van
de
Overeenkomst bestaan.
Artikel 14 Aansprakelijkheid en verjaring
14.1 The Future is alleen aansprakelijk voor directe
schade die ontstaan is door opzet of grove
schuld van The Future.
14.2 Mocht
The
Future
desalniettemin
aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid
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14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

beperkt tot ten hoogste twee keer de
factuurwaarde van de Werkzaamheden.
The Future is nimmer aansprakelijk voor
indirecte schade. Hieronder valt in ieder geval
gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, boetes, bedrijfsstagnatie of
immateriële schade.
The Future is nimmer aansprakelijk voor
schade, van welke aard dan ook, wanneer The
Future is uitgegaan van door de
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens of als de Opdrachtgever
niet tijdig de informatie heeft aangeleverd aan
The Future. De Opdrachtgever is zelf
verantwoordelijk voor het (tijdig) aanleveren
van juiste informatie.
The Future is nimmer aansprakelijk voor
gewijzigde omstandigheden ten tijde van de
duur van de Overeenkomst, waaronder maar
niet uitsluitend wordt verstaan afwijzing van
de financieringsaanvraag, stopzetten van de
financiering, niet volledig uitkeren van de
financiering vanwege welke oorzaak dan ook
en wijzigingen in de wet- en regelgeving.
The Future is nimmer aansprakelijk voor
beslissingen van Opdrachtgever genomen op
basis van de Resultaten.
De Opdrachtgever stemt ermee in om The
Future te vrijwaren van alle claims en / of
schade die voortvloeit uit:
(a) de uitoefening van alle rechten die door de
Opdrachtgever aan The Future zijn
verstrekt onder de Overeenkomst;
(b) schending door de Opdrachtgever van een
van de voorwaarden vervat in de
Overeenkomst;
(c) eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de
Overeenkomst schade lijden en waarvan
de oorzaak aan andere dan aan The Future
toerekenbaar is. Indien The Future uit dien
hoofde door derden mocht worden
aangesproken, dan is de Opdrachtgever
gehouden The Future zowel buiten als in
rechte bij te staan. Alle kosten en schade
aan de zijde van The Future daardoor
ontstaan, komen integraal voor rekening
en risico van de Opdrachtgever.

14.8 Iedere vordering tot schadevergoeding jegens
The Future verjaart door verloop van één
jaar (1) na aanvang van de dag, volgende op
die waarop de Opdrachtgever met de schade
en met The Future als de daarvoor
aansprakelijke bekend is geworden.
Artikel 15 Gevolgen eindigen Overeenkomst
15.1 De bepalingen van de Overeenkomst, waarvan
het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is
dat zij ook na beëindiging of ontbinding van de
Overeenkomst van kracht blijven, zullen
nadien van kracht blijven en Partijen blijven
binden.
15.2 Partijen dienen zich altijd ervan te onthouden
om negatieve uitlatingen over de andere partij
te doen. Opdrachtgever is verplicht voor
iedere overtreding of niet strikte naleving van
de in dit artikel genoemde verplichtingen een
niet voor korting of compensatie vatbare
boete te betalen aan The Future van €
5.000,00 (vijfduizend) per dag, alsmede is
Opdrachtgever verplicht tot rectificatie.
Artikel 16 Diversen
16.1 Wijziging, afwijking en / of aanvulling van deze
Overeenkomst kan slechts geschieden na
overleg en instemming van Partijen, welke
wijziging, afwijking en / of aanvulling schriftelijk
dient te geschieden.
16.2 De Overeenkomst kan niet worden
overgedragen door een van beide Partijen
zonder
de
voorafgaande
schriftelijke
toestemming van de andere partij.
Ongeautoriseerde overdracht of toewijzing is
ongeldig.
16.3 Deze Overeenkomst vervangt – voor zover van
toepassing - alle eerdere gemaakte afspraken
en overeenkomsten van Partijen.
Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde
rechter
17.1 Op deze voorwaarden en Overeenkomst is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht
door de bevoegde rechter in het
arrondissement Oost-Brabant, locatie ’sHertogenbosch.
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