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AÉikell: Definities
1.1
FinanciëleDiensverlenerB.V.:
gevestigdte Almere,Postbus50033,1305AA Almere, hiernate
/ PietVisserVerzekeringen
KWAL|TElTverzekeringen
noemen:"FD"
1.2 Opdrachtgever.
De natuurlijkeof rechtspersoon
aan wie FD enige offerteheeftverstrekt,aanbiedingheeftgedaanof met wie zij een
heeftgesloten.
overeenkomst
1.3

1.4

1.5

Opdracht:
De door Opdrachtgever
aan FD verstrekteOpdrachtom te adviserenover of te bemiddelenbij het afsluitenvan een
Financieel
Product.
FinancieelProduct:
of het kredietof beleggingsobject,
dan wel andereals zodanigin de zin van
De hypotheek,verzekering,
spaarrekening
artikel1:1 Wft aangewezenproducten,waaroverFD adviseert,waarin hij bemiddelt,en/of die hij op basis van een
overeenkomst
beheert
Aanbieder.
De leverancier
van een financieeloroduct.

Artikel 2: Opdracht
en FD wordt geachttot standte zijn gekomenop het momentdat FD een
2.1
Een overeenkomst
tussenOpdrachtgever
daarvanis begonnen.FD is bevoegdom aan haar
heeftaanvaard,dan wel met de uitvoering
Opdrachtschriftelijk
verstrekteOpdrachtenzonderopgavevan redenente weigeren,ook nadatzij voor het verrichtenvan werkzaamheden
heeftverstuurd.
een offerteaan Opdrachtgever
ook als het de
2.2 Alle aan FD verstrekteOpdrachtenkomenuitsluitend
tot standmet FD en wordendoor haar uitgevoerd,
bedoelingvan Opdrachtgever
is dat de Opdrachtdooreen bepaaldebij FD werkzamepersoonzal wordenuitgevoerd.
van FD, niet tot resultaatsverplichtingen,
2.3 Aan FD verstrekteOpdrachtenleidenuitsluitend
tot inspanningsverplichtingen
andersblijkt.
tenzijuit de aardvan de verstrekteOpdrachtof uit hetgeenpartijenzijn overeengekomen
zijn door FD opgegeventermijnenwaarbinnenzij de haar verstrekte
2.4 Tenzij schriftelijkanders is overeengekomen
als fataletermijn.
Opdrachtzal uitvoeren,nimmerte beschouwen
voorwaarden
zijn
mede
bedongen
ten behoevevan de bestuurders
en/ofvennotenvan FD en alle voor
2.5
Dezealgemene
en/of
haar werkzamepersonen.De toepasselijkheid
daarvanblijft bestaanindien voormeldebestuurders/vennoten
anderevoorhaarwerkzamepersonennietmeervoor FD werkzaamzijn.
2.6
Eventueleinkoop-of anderevoorwaardenwaarnaarOpdrachtgever
bij de acceptatievan een aanbodof offerteof het
venrvijst
zijn niet van toepassing,tenzijdeze door FD zondervoorbehouden schriftelijk
sluitenvan een overeenkomst
zijnaanvaard.
Artikel 3: Aanbiedingenen offeÉesvan Aanbiederen adviezenFD
gepresenteerde
aanbiedingen
of offerteszijn, tenzij daarin
3.1 Door FD namenseen Aanbiederaan Opdrachtgever
Aanbieder.
vrijblijvend
en ondervoorbehoud
van acceptatie
doorde betreffende
uitdrukkelijk
andersis aangegeven,
product
gemaakte
kosten
van
financieel
en
de eventuele
berekeningenmet betrekkingtot de
een
3.2 Aan door FD
doonruerking
daarvan in de (maand)lastenvan Opdrachtgever,kan Opdrachtgevergeen rechtenontlenen.Deze
zijnaantussentijdse
renteen kunnenonderhevig
berekeningen
dienenalsvoorlopig
en indicatief
te wordenbeschouwd
en/of premiewijzigingen.
Pas wanneer een Aanbiedereen offerte heeft uitgebrachtwelke door Opdrachtgeïeris
geaccepteerd,
kan FD een meernauwkeurige
berekening
van de lastenverschaffen.
veronderstellingen
verstrekteadviezenzijn momentopnames
en gebaseerdop versimpelde
3.3
DoorFD aan Opdrachtgever
welke
van de op dat momentgeldendewet- en regelgeving.
Pas wanneereen Aanbiedereen offerteheeftuitgebracht
kan FD een meernauwkeurige
berekening
van de lastenverschaffen.
doorOpdrachtgever
is geaccepteerd,
Artikel4: Communicatie
mag hr1er pasop vertrouwen
dat dit berichtFD
4.1
In hetgevalOpdrachtgever
enigdigitaalberichtaan FD heeftverzonden
ontvangstbevestiging,
heeftbereiktindienhij een bevestigingvan de ontvangstdaarvan,niet zijndeeen automatische
heeftontvangen,
is
door FD verstrekteinformatie,
4.2 Algemene,al dan niet op internet,al dan niet op aanvraagvan Opdrachtgever,
vrijblijvenden wordt nimmerbeschouwdals een door FD gegevenadviesin het kader van een aan haar verstrekte
situatievan
Opdracht,behoudensvoor zover uit mededelingvan FD het tegendeelblijktof het een op de persoonlijke
Opdrachtgever
toegespitstadviesbetreft
4.3 TotdatOpdrachtgever
een adreswijziging
aan FD heeftbekendgemaakt,mag FD erop vertrouwendat Opdrachtgever
begrepen
diense-mailadres.
bereikbaar
is op hetdoorhembij aanvangvan de Opdracht
opgegeven
adres,waafonder
AÉikel5: Inschakelingderden
5.í

van de aan haarverstrekte
Het is FD toegestaan
om bij de uitvoering
Opdrachtindiennodiggebruikte makenvan
kostenwordendoorbelast
aanOpdrachtgever.
derden.Metde inschakeling
vandezederdenzullengemoeide
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5.2

5.3

Voor zover FD bij de uitvoeringvan de aan haarverstrekteOpdrachtgebruikmoet makenvan door externeadviseurs
opgesteldeadviezen,waaronderbegrepenadviezenvan accountants,
advocaten,fiscalistenetc.,zal zij daarbijzoveel
mogelijkvan tevorenoverlegplegen met Opdrachtgever
en bij de selectievan de betreffendederde(n)de nodige
zorgvuldigheid
in achtnemen.FD is nietaansprakelijk
voor(toerekenbare)
vandezeexterneadviseurs.
tekortkomingen
gelijke
FD is, op
wijzeals voorhaareigenwerknemers,
verantwoordelijk
voorde doorhaarbij de uitvoering
van de aan
haarverstrekteOpdrachtingeschakelde
derden,die niet zijn aan te merkenals externeadviseurin de zin van het
hiervoor
in artikel5.2.bepaalde,
zoalsuitzendkrachten,
externeadministratiebureaus
etc.

Artikel6: Honorariumen betaling
Het voor haardienstverlening
6.1
aan FD toekomende
honorarium
kan begrepenzijn in de aan Opdrachtgever
door de
Aanbiederin rekeningte brengenbedragenof er kantussenFD en Opdrachtgever
een uurtarief,een vast honorarium
of
wordenovereengekomen,
abonnement
danwel eencombinatie
daarvan.
6.2
FD is gerechtigd
om haar tarieven,waarondebegrepeneventueleabonnementskosten,jaarlijks per 1 januarite
(CPl)reeksallehuishoudens,
gepubliceerd
verhogenconformde consumentenprijsindex
doorhetCentraalBureauvoor
(CBS),uitgaande
de Statistiek
van basisjaar
2006= 100,danwel volgenseenvastpercentage
zoalsovereengekomend
doorFD en opdrachtgever.
6.3
Wijzigingen in van overheidswegeopgelegde belastingeneniof heffingen worden altijd aan Opdrachtgever
doorberekend.
FD is gerechtigdovereengekomen
tarieventussentijdste verhogenwanneerzich na het accepterenvan
de Opdrachtstijgingen
voordoenin de kostenvan materialen
of dienstendie voorde uitvoering
van de Opdrachtnodig
zijn,en/ofvananderekosten,welkede kostprijs
van FD beïnvloeden.
6.4
In het geval FD werktop declaratiebasis
kan een voorschotin rekeningwordengebrachtdat door Opdrachtgever
moel
wordenvoldaanalvorensFD startmet de uitvoering
van de Opdracht
6.5 Facturenvan FD dienendoor Opdrachtgever
te wordenbetaaldbinnen14 dagenna de factuurdatum
op de door FD
voorgeschreven
wijze,tenzijschriftelijkandersis overeengekomen
of de factuurandersvermeldt.Indienna 30 dagen
nog geenbetalingontvangen
is kan een herinnering
volgen.Indienna 60 dagennog geenbetalingbinnenis kan een
gebrachtmeteen minimumvan€
volgenen wordt5 % van hetfactuurbedrag
tweedeherinnering
als kostenin rekening
10,-excl.btw.
IndienOpdrachtgever
6.6
de door hem wegens afgeslotenverzekeringen
te betalenpremiesniet tijdig betaalt,kan de
Aanbiederde dekkingonderde verzekeringopschortenen in gevalvan schadeweigerendezete vergoeden.Indiende
premie-en/of rentebetalingen
betrekkinghebbenop een afgeslotenhypotheek,kan de Aanbiederbovendienbesluiten
verkoopvan de onroerendezaakwaaropde afgeslotenhypotheekbetrekkingheeftoverte gaan.FD is
tot executoriale
in dezegevallennimmeraansprakelijk
ten opzichte
vanOpdrachtgever.
6.7 Verrekening
van door FD voorhaardienstverlening
in rekeninggebrachte
doorOpdrachtgever
bedragenmet een door
gesteldetegenvordering,
van betalingdoorOpdrachtgever
in verbandmet een door
Opdrachtgever
dan wel opschorting
deze gesteldetegenvordering,
is slechtstoegestaanvoor zover de tegenvordering
door FD uitdrukkelijken zonder
voorbehoudis erkendof in rechteonherroepelijk
is vastgesteld
gebrachte
IndienOpdrachtgever
6.8
de doorFD in rekening
bedragen
nietbinnende overeengekomen
termijnbetaalt,raakt
Opdrachtgever,
zonderdat een voorafgaande
ingebrekestelling
nodigzal zijn,overhet openstaande
bedragde wettelijke
renteverschuldigd
vanafde 60" dag na factuurdatum.
Indiende Opdrachtgever
nalatigblijftom
ook na ingebrekestelling
het openstaande
bedragaan FD te voldoenkan FD de incassering
van haarvordering
uit handengeven,in welkgeval
Opdrachtgever
tevensgehoudenzal zijn tot vergoedingvan de buitengerechtelijke
incassokosten.
De hoogtevan de
buitengerechtelijke
incassokostenwordt tenminstevastgesteldop 15% van het bedrag waarvan betalingwordt
gevorderd.
gedanebetalingenstrekkensteedseerstter afdoeningvan alle verschuldigde
DoorOpdrachtgever
6.9
renteen kostenen
vervolgensvan opeisbarefacturendie het langst openstaan,zelfs al vermeldtOpdrachtgeverdat de voldoening
betrekkingheeftop een laterefactuur
geeft,is FD bevoegdom
6.10 Indiende kredietwaardigheid
van Opdrachtgever
daartoenaarhet oordeelvan FD aanleiding
de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgevervoldoende zekerheid voor zijn
betalingsverplichtingen
heeftverschaft
.
Artikel 7: Informatievan Opdrachtgever
7.1
Opdrachtgever
zal steeds,gevraagden ongevraagd,alle relevanteinformatieverstrekkenaan FD die hr1nodig heeft
vooreen correcteuitvoeringvan de verstrekteOpdracht.Hieronderdientonderandere,doch niet uitsluitend,
te worden
begrepeneen situatiewaarin er zodanigeveranderingen
optredenin de gezinssamenstelling,
het inkomen,de
vermogenssituatie,
de bestemmingvan verzekerdezaken,de omvangvan inboedelof anderverzekerdobjectenz.van
Opdrachtgever,
dat FD haar adviezendaaraanzou moetenaanpassenof dat reeds afgeslotenfinanciëleproducten
mogelijknietmeertoereikend
zijn.
7.2
FD kan slechtsten opzichtevan Opdrachtgever
voldoenindienOpdrachtgever
aan de op hem rustendezorgverplichting
hetin 7.1 beoaalde
striktnaleeft.
gegevensniet, niet tijdig of niet
7.3 Indien voor de uitvoeringvan de overeengekomen
Opdrachtnoodzakelijke
overeenkomstig
de gemaakteafsprakenter beschikking
van FD zijn gesteld,of indienOpdrachtgever
op anderewijze
nietaan zijn(informatie)verplichtingen
heeftvoldaan,is FD bevoegdoverte gaantot opschorting
van de uitvoering
van
de Opdracht.
7.4 Opdrachtgever
is zelf volledigverantwoordelijk
voorde juistheiden volledigheid
van alle doorhem aan FD verschafte
informatie.lndienhet niet tijdig,juist of volledigaanleverenvan informatietot gevolgheeft dat FD meer tijd of extra
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7.5

kostenaan de uitvoeringvan de Opdrachtmoetbesteden,belastFD het met die extratijdgemoeidehonorarium
en/ofde
extrate makenkostendooraan Opdrachtgever.
Indienachterafblijkt dat Opdrachtgever
onjuisteof onvolledigeinformatieheeft gegevenop basis waarvanFD de
gerechtigdzijn om de
Opdrachtheeftuitgevoerd,kan de Aanbiederop grondvan diens (algemene)polisvoonrvaarden
verzekeringof het krediet(met onmiddellijkeingang)te beëindigen,dan wel gerechtigdzijn om te besluitenniet tot
vergoeding
vangeledenschadeoverte gaan.

Artikel8: Aansprakelijkheid
van FD
8.1 ledereaansprakelijkheid
van FD alsmedevan haarbestuurders,
haarwerknemers
en de door FD bij de uitvoering
van
de Opdracht ingeschakeldepersonen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffendegeval onder de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering
van FD wordtuitgekeerd,
inclusiefhet doorFD te drageneigenrisico.Op verzoek
wordtaan belanghebbenden
nadereinformatieoverde beroepsaansprakelijkheidsverzekering
verstrekt.
geendekking
8.2 In hetgevalde in artikel8.1 bedoelde
beroepsaansprakelijkheidsverzekering
van FD in een specifiekgeval
verleent,is de aansprakelijkheid
van FD alsmedevan haar bestuurders,
haar werknemersen de door FD bij de
personen,beperkttot maximaaltwee maal het totaalvan het, ter zake de
uitvoeringvan de Opdrachtingeschakelde
Opdrachtdie aan de ontstaneschadeten grondslagligt,aan de Opdrachtgever
in rekeninggebrachtehonorarium.
Indien FD geen honorariumvoor haar dienstverlening
in rekeningheeft gebracht,is de
aan Opdrachtgever
van FD en de hare beperkttot de door de Aanbiederaan Opdrachtgever
in rekeninggebrachte
aansprakelijkheid
premie.IndienFD aan Opdrachtgever
als servicegratisdienstenheeftverleenden daarbijook niet bemiddeldheeftbij
het tot standkomenvan een financieelproduct,dan is de FD nimmeraansprakelijk
voor de aansprakelijkheid
geen'zakelijke
voortvloeiende
maareen 'vriendendienst'
uit dezegratisdienst.In dat gevalis het namelijk
overeenkomt'
geweest,welkegeheelvoor risicovan Opdrachtgever
komt.
geschiedt
Derdenkunnenaande
8.3 De uitvoering
vande verstrekte
Opdracht
uitsluitend
tenbehoevevanOpdrachtgever.
geenrechtenontlenen.
inhoudvan de verrichtewerkzaamheden
voor Opdrachtgever
FD is nimmeraansprakelijk
8.4
voor schadewelkedoorde Opdrachtgever
of derdenwordtgeledenals gevolgvan onjuiste,
onvolledige
of ontijdigedoorde Opdrachtgever
verstrekteinlichtingen
8.5 FD is nimmeraansprakelijk
voorwelkeschadedanook,dievoortvloeit
uitfoutenin doorFD gebruikte
softwareof andere
rammatu
computerprog
ur.
8.6 FD is nimmeraansprakelijk
voorwelkeschadedan ook,dievoortvloeit
uitde omstandigheid
datdoorOpdrachtgever
aan
(email)berichten
FD verzonden
FD niethebbenbereikt.
8.7 FD is nimmeraansprakelijk
voorwelkeschadedan ook,die voortvloeit
uit de omstandigheid
dat de Opdrachtgever
de
aan hem in rekeninggebrachtepremiesen/of rentenvoor door hem, na bemiddeling
van FD, afgesloten
financiële
producten,niettijdigheeftvoldaan.
8.8 FD is nimmeraansprakelijk
voor welke schadedan ook, die het gevolgis van de omstandigheid
dat een door
Opdrachtgever
met dienswederpartijovereengekomen
financieringsvoorbehoud
is verstreken.
8.9
FD is nimmeraansprakelijk
voorwelkeschadedan ook,die veroorzaakt
wordtdoordatde Aanbiederer niet of niettijdig
voor zorgdraagtdat de voor het passerenvan de hypotheekakte
benodigdestukkengereedzijn eniof de geldmiddelen
nietof tijdigbij de notarisin depotstaan
producten
8.10 In het gevalFD adviseertomtrentc.q bemiddeltbij de afsluiting
van financiële
waar een beleggingeniof
investeringscomponent
deel van uit maakt,verschaftFD een prognoseten aanzienvan de mogelijkte behalen
resultatenvan het betreffendeproduct.Dit vormtslechtseen indicatie.FD is nimmeraansprakelijk
voor schadezijdens
Opdrachtgever
oÍ derden,die direct of indirectvoortvloeituit een (tegenvallende)
waardeontwikkeling
van financiële
productenen/of (het tegenvallenvan) resultaat,rendement,rentabiliteit
e d van financièleproducten.Voortsis FD niet
voorschadedie wordtgeledenals gevolgvan foutenof onjuistheden
aansprakelijk
in van derden,onderwie begrepen
prognoses
enigeAanbieder,
afkomstige
omtrenteente behalenresultaat,
rendement,
rentabiliteit
e.d.
geefttHet is de taakvan FD om aanopdraihtgever
8.11 Nadrukkelijkwordt bepaalddat FD nimmerbeleggingsadviezen
de werking van de producten uit te leggen en aan te geven welke keuzes opdrachtgeverm.b.t. de
gekozenworden.Tijdens de
beleggingscomponenten
kan maken.Opdrachtgeverbeslistvervolgens
welkebeleggingen
looptijd van een product zal FD ook geen controle uitoefenenm.b.t. de resultatenvan de gekozenbeleggingen.
gegevenwordt! Het is de verantwoordelijkheidvan de
Dit om te voorkomendat er een schijnvan beleggingsadvies
opdrachtgever om de resultaten van de beleggingen te monitoren en eventueel wijzigingen in de
beleggingsstrategiedoor te voeren. Daarbijkan opdrachtgever
maar
FD vragennaar de technischemogelijkheden,
nietom een beleggingsadvies.
8.12 Het in dit artikelbepaaldelaat onverletde aansprakelrlkheid
van FD voor schadewelkeveroorzaaktis door de opzetof
bewusteroekeloosheid
van haarondergeschikten,
8.13 Opdrachtgever
is eerst gerechtigdtot ontbinding
van enige overeenkomst
met FD indienFD zelfs na deugdelijke
ingebrekestelling
toerekenbaarin gebreke blijft om aan haar verplichtingenjegens Opdrachtgeverte voldoen.
Betalingsverplichtingen
welke zijn ontstaanvoor het tijdstipvan ontbindingeniof welke betrekkinghebbenop reeds
geleverde
diensten,
dienenonverminderd
doorOpdrachtgever
te wordennagekomen.
AÉikel 9: Overmacht
9.1 FD is nietgehouden
tot hetnakomenvanenigeverplichting
indiendit voorFD redelijkenvijze
nietmogelijkis ten gevolge
vanbuitentoedoenvan FD ontstane
veranderingen
in de bij hetaangaanderverplichtingen
bestaande
omstandigheden.
geldt
geval
9.2 Eentekortkoming
in de nakomingvan een verplichting
van FD
in ieder
nietals toerekenbaar
en komtniet
voor haar risicoin gevalvan verzuimen/of tekortkomingdoor of bij haar leveranciers,
onderaannemers,
vervoerders
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en/of andere ingeschakeldederden, bij brand, werkstakingof uitsluiting,relletjes of oproer, oorlog,
overheidsmaatregelen,
waaronderuitvoer-,invoer-of doorvoerverboden,
vorst en alle andereomstandigheden
welke
vandienaardzijndatgebondenheid
nietmeervan FD kanwordengevergd.
Artikel10: Beschermingpersoonsgegevens
persoonsgegevens
10.1 DoorOpdrachtgever
zullendoorFD nietwordengebruiktof verstrekt
aan FD verstrekte
aan derden
vooranderedoeleinden
van de aan haarverstrekte
dan ten behoevevan de uitvoering
Opdrachtof doorhaaraan de
Opdrachtgever
te verzendenmailingene d , behoudensvoor zover FD op grondvan de wet of openbareorde in het
kadervan haar bedrijfsuitoefening
verplichtis om de betreffendegegevensaan een daartoeaangewezeninstantiete
verstrekken.
1Q.2 lndienOpdrachtgever
bezwaarheefttegenopnamevan dienspersoongegevens
in enigemailinglist
e.d.van FD,zal FD
gegevensop eersteschriftelijk
de betreffende
verzoekvan Opdrachtgever
uit het betreffende
bestandvenivijderen.
Artikel 11: Klachteninstituut
(KlFlD)ondernummer300.001978.
11.1 FD is aangesloten
br1het Klachteninstituut
Financiële
Dienstverlening
Een geschil
voortvloeiend
uit offertes,aanbiedingen
en overeenkomsten
waaropde onderhavigevoonvaarden
van toepassingzijn,
kan ter keuzevan de Opdrachtgever
voor bindendadvieswordenvoorgelegdaan hetzijde Geschillencommissie
FinanciëleDienstverlening,
hetzijde burgerlijke
rechter,
11.2 FD conformeert
zich op voorhandaan een doorde Geschillencommissie
Financiële
Dienstverlening
te gevenbindend
advies, voor zover het belang van het voorgelegdegeschil een bedrag van € 25.000,- (zegge en schrijven
vijfentwintigduizend
euro) niet te bovengaat. Indienhet betreffendegeschilgenoemdgeldehjkbelangte bovengaat,
heeftFD de mogelijkheid
om nietmeete werkenaan een bindendadvies.
Artikel 12: Vervalvan recht
12 1 Klachtenmet betrekking
tot door FD verrichtewerkzaamheden
of de hoogtevan de door haar in rekeninggebrachte
bedragen,dienen,op straffevan vervalvan recht,schriftelijken binnen60 dagen nadat Opdrachtgever
de stukken,
informatieof factuurwaaropzijn klachtbetrekkingheeft,heeftontvangen,dan wel redelijkenruijze
kennishad kunnen
nemenvan de door hemgeconstateerde
in de prestatievan FD, te wordeningediendbij FD. Het indienen
tekortkoming
vaneen klachtschortnimmerde betalingsverplichtingen
vanOpdrachtgever
op.
12.2 Alle vorderingsrechten
van Opdrachtgever
en anderebevoegdheden
uit welke hoofdedan ook in verbandmet door FD
verrichtewerkzaamheden,
vervallenin ieder geval vijf jaar na het momentwaarop Opdrachtgever
bekendwerd of
redelijkerwijs
bekendkon zijn met het bestaanvan dezerechtenen bevoegdheden.
Artikel í3: Diversen
13.1 Op alle door FD uitgebrachte
aanbiedingen
en offertesalsmedeop de door haar aanvaardeOpdrachtenis het
Nederlandse
rechtvan toepassing.
gemaakteafspraken,aflrijktvan hetgeenin deze
13.2 In het geval de inhoudvan schriftelijktussenFD en Opdrachtgever
gemaakteafspraken.
algemenevoorwaarden
is bepaald,prevaleren
de schriftelijk
13.3 Indienpartijenblijkensenig schriftelijk
documentvan deze algemenevoorwaarden
afwijkendeafsprakenhebben
gemaakt,prevaleren
die andersluidende
afspraken.
Afwijkingen
van en/ofaanvullingen
voorwaarden
op dezealgemene
bindenFD slechtsvoorzoverdezeuitdrukkelijk
zijn overeengekomen
schriftelijk
tussenFD en Opdrachtgever
13.4 Indienenigebepalingvan deze algemenevoorwaarden
nietigblijktte zijn,wordtalleende betreffende
bepalingvan
toepassing
uitgesloten,
alleoverigebepalingen
blijvenhungeldingonverkort
behouden.
135 FD is gerechtigd
de inhoudvan deze algemenevooruaardentussentijds
eenzijdigte wijzigen.In het geval FD tot
tussentijdsewijziging overgaat stelt zij Opdrachtgeverdaarvan in kennis onder gelijktijdigetoezendingvan de
aangepaste
algemene
voonivaarden.
is gerechtigd
Opdrachtgever
binnen30 dagenna de datumwaarophij in kennisis
gesteldvan de betreffendewijzigingentegende toepasselijkheid
van de aangepastevoorwaardenbezwaarte maken
Alsdan treden partijenin overlegover de inhoudvan de van toepassingzijnde algemenevoorwaarden.
Indien
geen bezwaarmaaktbeheersendezevanaf
Opdrachtgever
tegende gewijzigdeinhoudvan de algemenevoorwaarden
de doorFD genoemdedatumde tussenpartijengemaakteafspraken

AlgemenevoorwaardenKWALlTElTverzekeringen
/ PietVisserVerzekeringen,
versie01

