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1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 B&H:
A
de besloten vennootschap Buiting & Hurkmans B.V., gevestigd te
Someren, handelend onder de naam Buiting & Hurkmans
Pensioenadviseurs.
B
de
besloten
vennootschap
Buiting
&
Hurkmans
Pensioenadministraties B.V., gevestigd te Someren, handelend
onder de naam Buiting & Hurkmans Pensioenadministraties B.V. en
Buiting & Hurkmans Financial Services.
C
de besloten vennootschap BHI B.V., gevestigd te Someren,
handelend onder de naam Buiting & Hurkmans Pension
Consultants.
1.2 Opdrachtgever: eenieder, die in eigen naam of voor en namens een
derde dan wel vertegenwoordigd door een derde, met B&H op enigerlei
wijze contact heeft in het kader van of met het oog op een overeenkomst
met B&H.
1.3 Algemene Voorwaarden B&H: de onderhavige voorwaarden.
2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel
uit van alle aanbiedingen van B&H, alsmede alle door B&H aangegane
opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, tenzij tussen partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Alle door derden te gebruiken voorwaarden, die van deze
voorwaarden afwijken, zijn alleen van toepassing, indien en voor zover de
toepasselijkheid van eerstgenoemde voorwaarden uitdrukkelijk en
schriftelijk door B&H is bevestigd. In dat laatste geval gelden genoemde
voorwaarden uitsluitend voor de rechtsverhouding/ overeenkomst,
waarbij/ten behoeve waarvan deze zijn geaccordeerd. Zijn de
voorwaarden van de opdrachtgever/derden niet van toepassing
verklaard, dan zijn deze uitdrukkelijk uitgesloten.

1. Definitions
These general terms and conditions will be applicable for:

3. Aanbiedingen/offertes
3.1 Alle aanbiedingen door of vanwege B&H, daaronder begrepen
gegevens in eventuele toegevoegde bijlagen, prijzen en andere
voorwaarden zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de opdrachtgever
verstrekte gegevens, tenzij B&H het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk
heeft vermeld.
3.2 Een door of vanwege B&H gedane aanbieding vervalt na verloop van
30 dagen indien de aanbieding alsdan nog niet door de opdrachtgever is
geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 De opdrachtgever garandeert de juistheid en compleetheid van de bij
de aanvraag verstrekte gegevens.

3. Offers / tenders
3.1 All offers from or on behalf of B&H, including data in added
attachments, prices and other conditions non- committal and based on
data provided by the client, unless B&H has mentioned the opposite
expressly and in writing.
3.2 An offer made by or on behalf of B&H expires after 30 days if the offer
has not been accepted by the client by that time, unless otherwise agreed
in writing.
3.3 The client guarantees the correctness and completeness of the data
provided on request.

4. Totstandkoming overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand na aanvaarding van de
opdracht door B&H. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of
wijzigingen binden B&H slechts na diens expliciete aanvaarding.
4.2 B&H behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van
redenen te weigeren.

4. Materialisation of agreement
4.1 An agreement shall only be concluded after acceptance of the
assignment by B&H. Any supplementary arrangements or changes made
later only bind B&H after its explicit acceptance.
4.2 B&H reserves the right to refuse assignments without having to state
any reasons.

1.1 B&H:
A The private company Buiting & Hurkmans B.V. based in Someren,
acting under the name Buiting & Hurkmans Pensioenadviseurs.
B The private company Buiting & Hurkmans Pensioenadministraties
B.V. , acting under the name Buiting & Hurkmans
Pensioenadministraties B.V. and Buiting & Hurkmans Financial
Services.
C The private company BHI B.V., based in Someren, acting under the
name Buiting & Hurkmans Pension Consultants
1.2 Client: anyone who on behalf of himself or for and on behalf of a third
party or represented by a third party, has contact in any way with B&H in
the context of or with an eye on an agreement with B&H.
1.3 General terms and conditions B&H: the terms and conditions listed
here.
2. Applicability
2.1 these general terms and conditions apply to and are part of offers
made by B&H, as well as all assignments, agreements and commitments
entered into by B&H, unless expressly agreed otherwise between parties
in writing.
2.2 All terms and conditions used by third parties that deviate from these
terms and conditions only apply if and insofar as the applicability of the
terms and conditions first mentioned have been confirmed expressly and
in writing by B&H. In the latter case the terms and conditions mentioned
only apply to the legal relationship / agreement for which or for the sake
of which they have been accorded. If the terms and conditions of the
client / third party have not been declared applicable, they shall be
expressly excluded.

5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 B&H zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, behoudens
omstandigheden, die aan B&H redelijkerwijs niet kunnen worden
toegerekend.
5.2 B&H is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook,
doordat B&H is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste
en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid
voor B&H kenbaar behoorde te zijn.
5.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden
uitgevoerd, kan B&H de uitvoering van de onderdelen die tot een
volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

5. Implementation of the agreement
5.1 B&H shall implement out the agreement to the best of its knowledge
and ability and in accordance with good professional practice, without
prejudice to circumstances that cannot reasonably be attributed to B&H.
5.2 B&H is not liable for damage of any kind if B&H based itself on
incorrect or incomplete data provided by the client, unless this
incorrectness or incompleteness should have been known to B&H.
5.3 If it has been agreed that the agreement will be implemented in
phases, B&H can suspend the implementation of parts belonging to the
next phase until the client has approved the results of the preceding
phase.

6. Termijnen voor de uitvoering
6.1 Alle door B&H genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht
zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Nimmer zijn dit fatale
termijnen. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt, zal B&H de
opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

6. Terms for the implementation
6.1 All terms for the implementation of the assignment mentioned by
B&H are indicative and have been determined to the best of its
knowledge. These are never strict deadlines. If exceeding of this term
occurs, B&H shall inform the client of this as soon as possible.

7. Honorarium en betaling
7.1 Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de
overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen, zal het
honorarium gebaseerd zijn op het per datum van de aanbieding of
overeenkomst geldende uurtarief.
7.2 Indien sprake is van een overeenkomst als vermeld in artikel 5.3. zal
de opdrachtgever, gehouden zijn na afronding van elke fase, de betaling
overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 te voldoen.
7.3 Indien het noodzakelijk of wenselijk is voor de juiste uitvoering van de
overeenkomst, kunnen derden worden ingeschakeld en worden de
kosten daarvan, tenzij sprake is van een vast honorarium, aan
opdrachtgever doorberekend conform de door derden te verstrekken
prijsopgaven, met dien verstande dat inschakeling van derden tevoren
met opdrachtgever besproken wordt.
7.4 Het honorarium is exclusief omzet belasting (BTW). Alle declaraties
zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de
declaratie vermelde betalingscondities. Betaling zal plaatsvinden binnen
14 dagen na factuurdatum zonder aftrek, verrekening of opschorting uit
welke hoofde dan ook.
7.5 B&H behoudt zich het recht voor om extra te verrichten
werkzaamheden in verband met een foutieve output door de aanbieder
voor complexe en impactvolle producten in rekening te brengen bij
opdrachtgever. Opdrachtgever kan deze kosten eventueel verhalen op
aanbieder in het kader van de Herstelkostenregeling van het Verbond van
Verzekeraars.
7.6 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de
overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever, zonder dat enige
ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke
rente verschuldigd zijn over het openstaande bedrag vanaf de
vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening.
7.7 Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de
vordering 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 buitengerechtelijke
incassokosten welke maximaal € 6.775,00 bedragen en worden
vastgesteld overeenkomstig de volgende staffel:
Over de eerste € 2.500,00: 15% met een minimum van €40,00;
Over de volgende € 2.500,00: 10%;
Over de volgende € 5.000,00: 5%
Over de volgende € 190.000,00: 1%

7. Fees and payment
7.1 Except when parties have agreed on a fixed fee upon conclusion of
the agreement, the fee shall be based on the applicable hourly rate on
the date of the offer or agreement.
7.2 In the event of an agreement as mentioned in article 5.3, the client
shall be obliged to fulfill payment after completion of each phase, in
accordance with the provisions of article 7.
7.3 If necessary or desirable for the correct implementation of the
agreement, third parties can be brought in and the costs of this will be
charged to the client (unless a fixed fee has been agreed), in accordance
with the quotations made by third parties, provided that involvement of
third parties is discussed with the client in advance.
7.4 The fee does not include sales tax (VAT). All declarations shall be paid
by the client, in accordance with the payment conditions mentioned on
the declaration. Payment shall be made within 14 days after the invoice
date without deduction, offset or suspension for whatever reason.
7.5 B&H reserves the right to charge additional work related to an
erroneous output by the provider for complex and impactful products to
client. Client may recover these costs from the provider in the context of
the compensatory costs arrangement of the Dutch Association of
Insurers.
7.6 If the client does not pay the amounts owed within the term agreed,
the client shall owe, with no notice of default required, the legal interest
over the amount owed, from the expiry date until the day payment is
completed.
7.7 If the debt remains unpaid after notice of default, the claim can be
passed on for collection, in which case the client shall be obliged to pay
the extrajudicial collection costs in addition to the amount owed; these
additional costs amount to € 6,775 maximally and are determined in
accordance to the following graduated rates:
- Over the first € 2,500: 15% with a minimum of € 40;
- Over the next € 2,500: 10%;
- Over the next € 5,000: 5%
- Over the next € 190,000: 1%
- Over the excess: 0.5%
7.8 Travel costs are charged by B&H on the basis of travel time in
accordance tot the ANWB Route planner (quickest route), at 70% of the
hour rate then valid.

Over het meerdere: 0,5%
7.8 Reiskosten worden door B&H berekend op basis van reistijd conform
ANWB Routeplanner (snelste route), tegen 70% van het dan geldende
uurtarief.
8. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens
8.1 Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de
onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt
tevens voor ingeschakelde derden.
8.2 Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig
is aangeduid.
8.3 Wanneer B&H als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) optreedt
gelden de volgende bepalingen:
a. B&H is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens
waarvan het gebruik door B&H noodzakelijk is voor het correct uitvoeren
van de overeenkomst.
b. Wanneer B&H persoonsgegevens verwerkt van de klant geschiedt dit
met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de
AVG.
c. B&H gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om
de klant van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet
langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is
voor het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst.
d. B&H treft technische en organisatorische maatregelen om een
passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te
waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard
van de verwerking.
8.4 Wanneer de betrokkene een beroep wil doen op één van de rechten
die zij op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk worden
ingediend via directie@pensioenadviseurs.nl | Postbus 153, 5710 AD
Someren. B&H zal dit verzoek binnen de wettelijke termijnen in
behandeling nemen.
8.5 B&H verstrekt uw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij uw
gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan vraagt B&H u
eerst om toestemming. Met organisaties die uw gegevens verwerken
sluiten wij, voorzover deze organisaties geen zelfstandige
verwerkingsverantwoordelijke zijn, een verwerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
uw gegevens.
8.6 B&H heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld.
Deze Functionaris is bereikbaar via directie@pensioenadviseurs.nl of
telefonisch tijdens kantooruren op nummer 0493-441010.

8. Confidential information and personal data
8.1 Each party shall take all reasonable precautions to keep secret all
confidential information received from the other party. This will also
apply to engaged third parties.
8.2 Information is confidential if this has been designated as such by one
of the parties.
8.3 If B&H acts as a controller in the sense of the General Data Protection
Regulation (hereinafter: AVG), the following provisions apply:
a. B&H is responsible for
the protection of personal data whose use by B&H is necessary for the
correct execution of the agreement.
b. When B&H processes personal data of the clients, this happens with
the utmost effort and due care in accordance with the AVG.
c. B&H uses the personal data only to the extent necessary to service the
client. The personal information will not be filed longer then legally
permitted or necessary for the preparation or execution of the
agreement.
d. B&H takes technical and organizational measures to ensure an
appropriate level of security with regard to personal data, taking into
account the state of the art and the nature of the processing.
8.4 If the person concerned wishes to appeal to one of the rights based
on the AVG, this request can be submitted in writing via
directie@pensioenadviseurs.nl | P.O. box 153, 5710 AD Someren. B&H
will handle this request within the statutory terms.
8.5 B&H will provide your details to thrird parties and will only provide
them if necessary for the execution of our agreement or to comply with
a legal obligation. If we provide your details to third parties for other
reasons, B&H we will first ask for your permission. With organizations
that process your data, as far as these organizations are not independent
controllers, we will close a processor agreement to ensure the same level
of security and confidentiality of your data.
8.6 B&H has appointed a Data Protection Officer. This Officer can get
contacted by email directie@pensioenadviseurs.nl l or by telephone
during office hours on the following number +31 (0)493 441010.

9. Medewerking door opdrachtgever
9.1 Indien noodzakelijk is dat opdrachtgever zijn medewerking verleent
aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de opdrachtgever
desgevraagd steeds tijdig en te allen tijden alle nuttige en noodzakelijke
gegevens of inlichtingen verschaffen.
9.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens niet, niet
tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van B&H staan
of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen
voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst
aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven van B&H in rekening worden gebracht.
9.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst een of meer
kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, dan is B&H gerechtigd deze

9. Cooperation by client
9.1 If it is necessary that the client cooperates in the implementation of
the agreement, the client shall, upon request, provide all useful and
necessary data or information timely and at all times.
9.2 If data required for the implementation of the agreement are not
available to B&H, or not in time or not according to the agreement, or if
the client does not meet his obligations in any other way, this may be
cause for suspension of the implementation of the agreement and
additional costs may be charged in accordance with B&H usual rates.
9.3 If after materialization of the agreement one or more cost price
factors are raised, B&H has the right to charge this raise, without the
client being entitled to compensation or dissolution of the agreement.
9.4 B&H is entitled to charge any additional work separately, as soon as
the amount to be charged to them is known.

verhoging door te berekenen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft
op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
9.4 B&H heeft de bevoegdheid om door hem verricht meerwerk
afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te
brengen bedrag hem bekend is.
10. Intellectueel eigendom
10.1 Van alle door B&H ten behoeve van de uitvoering van de opdracht
ontwikkelde modellen, zoals berekeningsmethodieken,
softwareprogramma’s en overeenkomsten, schriftelijk, digitaal of op
welke wijze dan ook vastgelegd, behoudt B&H het eigendomsrecht,
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

10. Intellectual property
10.1 Of all models developed by B&H for implementation of the
assignment, including calculation methods, software programmes and
agreements, recorded in writing, digitally or any other way, B&H shall
keep the ownership, unless expressly agreed otherwise.

11. Opzegging
11.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk
opzeggen.
11.2 Bij tussentijdse opzegging door de opdrachtgever, heeft B&H recht
op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te
maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de
opzegging ten grondslag liggen die aan B&H zijn toe te rekenen. Voorts is
de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor
tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de
tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud
ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.

11. Termination
11.1 Both parties can terminate the agreement in writing at any time.
11.2 In the case of premature termination by the client, B&H is entitled
to compensation for the loss of capacity to be demonstration caused
by said premature termination, unless the termination is due to facts and
circumstances that can be attributed to B&H. Furthermore, the client
shall be subject to payment of the declarations for work performed until
that date. Consequently, the interim results of the work performed so far
shall be made available to the client with reservation.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Iedere aansprakelijkheid van B&H voortvloeiend uit of in verband
met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval uit hoofde van de door B&H afgesloten
aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het
bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico.
Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde
verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt
tot driemaal het aan B&H in de desbetreffende zaak in het
desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde bedrag, tot
een maximum van EUR 25.000. De in dit artikel bedoelde beperking of
uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het
gevolg is van een opzet of grove schuld van B&H.
12.2 Opdrachtgever is gehouden na het ontstaan van enige schade
voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht zo
spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, dit schriftelijk aan B&H te melden.
12.3 Tot vergoeding van schade wegens overschrijding van termijnen als
bedoeld in artikel 6 is B&H in geval van toerekenbare tekortkoming
slechts aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium. B&H staat
voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of
adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand
komt. B&H is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in
zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever
onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt of heeft
verstrekt.
12.4 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.
12.5 Elke aansprakelijkheid van B&H is uitgesloten voor schade zijdens
opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een
(tegenvallende) waardeontwikkeling van beleggingen en/of (het
tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van beleggingen.
Voorts is B&H niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg
van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige

12. Liability
12.1 Any liability of B&H emanating from or relating to the
implementation of an assignment, shall be restricted to the amount paid
in the case concerned by the liability insurances taken by B&H, increased
by the amount of the deductible excess applicable to these insurances. If
for whatever reason no sum is paid out pursuant to this insurance, any
liability is limited to the amount paid to B&H in the case concerned, in the
calendar year concerned by the client, up to a maximum of € 25,000. The
limitations or exclusions of liability mentioned in this article do not apply
insofar as the damages are the result of intentional acts or omissions by
B&H.
12.2 After the occurrence of damage due to or relating to the
implementation of an assignment, client is obliged to inform B&H of this
in writing, as soon as reasonably possible.
12.3 B&H is only liable to compensate for exceeding of time limits as
mentioned in article 6 up to the amount of the fee. Furthermore, B&H
does not guarantee correctness or completeness of information or advice
provided before the agreement has materialized. Nor is B&H liable for
damage if client does not meet his responsibilities or if the client provides
or has provided incorrect, faulty or incomplete information.
12.4 Any liability for whatever damage is excluded that might emanate
from errors in the software used, unless and insofar as the supplier of the
software in question accepts liability and the damage can be recouped in
this way.
12.5 Any liability of B&H is excluded for damage by the client or third
parties emanating directly from a (disappointing) development of value
of investments and/or (disappointing) results, return, profitability et
cetera of investments. Furthermore, B&H shall not be liable for any
damage suffered due to errors or inaccuracies in prognoses by third
parties, including any supplier, regarding results, returns, profitability et
cetera to be obtained.

aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat,
rendement, rentabiliteit e.d.
13. Verval van recht
13.1 Na verloop van drie jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken
van het advies, vervalt ieder recht van opdrachtgever jegens B&H ter zake
schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van B&H
bij de uitvoering van de overeenkomst.

13. Loss of rights
13.1 After three years, counting form the day the advice has been
provided, any right of client against B&H shall expire concerning damage
arising due to any deficiencies and/or errors from B&H in the
implementation of the agreement.

14. Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Alle overeenkomsten tussen B&H en opdrachtgever worden
beheerst door Nederlands recht.
14.2 Alle geschillen met betrekking tot met B&H gesloten
overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen in
eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
te ‘s-Hertogenbosch.
14.3 B&H is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.008060. Enig geschil
voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en opdrachten waarop de
onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de
opdrachtgever hetzij voor bindend advies worden voorgelegd aan de
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, conform de op het
moment van het aanhangig maken geldende regels van het Reglement
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KiFiD), hetzij aan de
burgerlijke rechter. B&H conformeert zich op voorhand aan een door de
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies,
voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van
€ 25.000,= (zegge en schrijven vijfentwintigduizendeuro) niet te boven
gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven
gaat, heeft B&H de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend
advies, overeenkomstig het dienaangaande bepaalde in het Reglement
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KiFiD).

14. Disputes and applicable law
14.1 All agreements between B&H and client are governed by Dutch law.
14.2 Any dispute concerning agreements concluded with B&H to which
these terms and conditions apply, shall be exclusively brought before the
competent court in ‘s-Hertogenbosch.
14.3 B&H is a member of the Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
(KiFiD) (Financial Services Complaints Authority) under
number
300.008060.
Any dispute emanating from quotations, offers and
assignments to which these provisions apply, can either be, at the client’s
discretion,
submitted
to
the ‘Geschillencommissie Financiële
Dienstverlening’ (Financial Services Arbitration Board) for binding advice,
in accordance with the regulations of KiFiD at the time of submission, or
to the civil court. B&H shall conform beforehand to the binding advice
given by Arbitration Board, as long as the interest of the dispute
submitted does not exceed the amount of € 25,000 (twenty-five
thousand euros). If the dispute concerned does exceed the amount
mentioned, B&H has the option of not complying with a binding advice,
in accordance with what is stipulated in this respect in the regulations of
KiFiD.

15. Nietigheid
15.1 Indien een deel van deze algemene voorwaarden nietig of
vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van deze
algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het nietige of vernietigde
deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen de bedoeling van de
ongeldige bepaling zoveel mogelijk weergeeft.

15. Nullity
15.1 If part of these terms and conditions is void or may be rendered void,
this does not affect the validity of the remaining part of these general
terms and conditions. In that case, that which represents the intention of
the invalid provision as much as possible shall apply instead of the void or
voided part.

