
 

 

Leussink Financieel Advies en Financieel-selfie.nl (hierna te noemen LFA) willen uw financiële 

partner zijn voor nu en later. Wij houden daarom niet van kleine lettertjes. Hierbij onze 

voorwaarden. Zijn er zaken onduidelijk of heeft u vragen, neem dan contact met ons op. 

 

 

Deze voorwaarden zijn geldig op alle aanbiedingen en overeenkomsten.  

Het Nederlands recht is van toepassing. 

In die gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien gaan wij ervan uit dat er tussen u en ons 

in redelijkheid en billijkheid wordt gehandeld. 

Uw voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij wij dit schriftelijk met u zijn overeengekomen.  

In het geval van geschillen, welke onderling niet tot overeenstemming leiden, kan het geschil 

worden voorgelegd aan het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). 

LFA is hierbij aangesloten.   

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 30 dagen.  

Onze aanbiedingen zijn gebaseerd op de door u verstrekte informatie, waarbij wij mogen 

vertrouwen op de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid hiervan. Ook indien deze van 

derden afkomstig is.  

Overeenkomsten welke niet schriftelijk zijn aangegaan zijn niet bindend. Verplichtingen gaan 

niet verder dan dat er schriftelijk is bevestigd. 

Wij nemen bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op ons en zullen 

deze naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. 

Daarbij zullen wij zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen. 

U kunt samen met ons overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of 

de werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Extra werkzaamheden zullen in rekening 

worden gesteld volgens de gebruikelijke tarieven. U aanvaardt dat door wijzigingen van de 

werkzaamheden het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing kan worden 

beïnvloed.  

Wij kunnen met u een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen. Beide zijn mits 

anders vermeld exclusief reiskosten en BTW. Betaling door u dient te geschieden binnen 14 

dagen na de factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door 

LFA aan te wijzen bankrekening. Reclame kan binnen 14 dagen.  

LFA is bevoegd de vordering uit handen te geven waarbij u in dat geval naast het dan 

verschuldigde totale bedrag ook de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte 

wettelijk is vastgesteld, moet voldoen. Gerechtelijke kosten worden apart verrekend en zijn niet 

opgenomen. 

  



 

 

Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van LFA opgeschort. In dat geval 

zal LFA leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Overmacht wordt gelijk gesteld aan 

onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal welke LFA gebruikt 

bij de uitvoering van de overeenkomst, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de 

overeenkomst daardoor onmogelijk, bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat 

naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van kan worden gevergd.  

Iedere aansprakelijkheid van LFA beperkt zich tot het bedrag dat in het desbetreffende geval 

door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen 

uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot 

vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout 

gedeclareerde opdrachtsom.  

De aansprakelijkheid wegens tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst ontstaat 

indien u ons direct en met redenen schriftelijk in gebreke stelt. Er moet sprake zijn van een 

herhaalde tekortkoming. U dient ons tevens de mogelijkheid te geven om binnen een realistisch 

tijdspad aan onze verplichtingen te voldoen. 

LFA is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat u tekort bent geschoten in het 

tijdig verstrekken van de juiste informatie welk LFA naar haar oordeel, nodig heeft voor een 

juiste uitvoering van de overeenkomst.  

LFA behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij 

wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid waardoor nakoming in 

redelijkheid niet meer kan worden verlangd. In dergelijke gevallen delen wij u dit schriftelijk 

mee.  U bent in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.  

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is mogelijk indien partijen dit schriftelijk zijn 

overeengekomen en onder betaling van het door u verschuldigde bedrag tot de oorspronkelijke 

hoogte van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. 

LFA is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst 

gepubliceerde versie van de algemene voorwaarden. U bent niet gerechtigd uw rechten en 

verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming 

In geval deze voorwaarden niet sluitend zijn gaan wij ervan uit dat wij met u tot 

overeenstemming komen op basis van redelijk en billijkheid. 
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