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ALGEMENE VOORWAARDEN FINCH B.V. 
 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van 

opdracht tussen Finch B.V. (“Finch”) en haar opdrachtgevers.  
 

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Finch en geacht 

aan Finch te zijn gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling 
van een opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt 

uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW 

wordt uitgesloten. 
 

3. De aansprakelijkheidsbeperkingen, vrijwaringen, vergoedingsrechten en 

vervaltermijn in deze algemene voorwaarden worden ook bedongen ten behoeve 
van alle (voorheen) aan Finch verbonden personen. Onder “aan Finch verbonden 

personen” wordt begrepen de werknemers, adviseurs, partners, bestuurders, 

(indirect) aandeelhouders en hun bestuurders alsmede de rechtsopvolgers onder 
algemene titel. Deze bepaling is een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van 

deze personen, die zich op de bepalingen in deze algemene voorwaarden kunnen 

beroepen.   
 

4. Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. 

Derden kunnen aan de uitvoering van deze opdrachten geen rechten ontlenen, tenzij 
Finch daarvoor schriftelijk toestemming geeft.  

 

5. Finch is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van opdrachten, in 
eigen naam of als gevolmachtigde van de opdrachtgever. Finch is bevoegd om 

(mede) namens de opdrachtgever voorwaarden voor de samenwerking met de door 

haar ingeschakelde derden overeen te komen en aansprakelijkheidsbeperkingen van 
de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden. Finch kan niet aansprakelijk 

worden gesteld door de opdrachtgever voor tekortkomingen van welke aard dan ook 

van de door haar ingeschakelde derden. 
 

6. Indien Finch in verband met de uitvoering van een opdracht voor een opdrachtgever 

wordt aangesproken door een derde, vrijwaart de opdrachtgever Finch voor alle 
aanspraken van derden en de kosten die Finch moet maken, waaronder de kosten 

van verweer, inclusief de volledige advocaatkosten die Finch moet maken.  

 
7. Finch kan de overeengekomen uurtarieven van tijd tot tijd aanpassen, ook bij reeds 

aangegane overeenkomsten van opdracht. Finch doet dit in beginsel jaarlijks per 1 

januari. 
 

8. Betaling van de declaraties van Finch dient plaats te vinden binnen 14 dagen na 

factuurdatum, zonder dat de opdrachtgever een beroep kan doen op opschorting of 
verrekening. Indien betaling binnen deze termijn uitblijft is de opdrachtgever in 

verzuim en wettelijke handelsrente verschuldigd over het uitstaande bedrag. 

Daarnaast is de opdrachtgever verplicht om alle kosten die Finch moet maken om de 
vordering te incasseren, waaronder de gerechtelijke en buitengerechtelijke 

incassokosten en de kosten voor de werkzaamheden van de advocaten van Finch ten 
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behoeve van de incasso conform het geldende uurtarief van de betrokken advocaten  
aan Finch te vergoeden. De opdrachtgever kan bezwaren tegen de (hoogte van de) 

declaratie binnen 30 dagen na de datum van de declaratie schriftelijk kenbaar maken 

aan Finch.   
 

9. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever of derden uit 

welken hoofde ook in verband met de door Finch verrichte werkzaamheden, 
vervallen één jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs 

bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, en hoe dan 

ook twee jaar na het verrichten van de werkzaamheden waarop de aanspraken 
betrekking hebben, tenzij de rechten van de opdrachtgever op grond van de wet al 

eerder zijn vervallen.   

 
10.  De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor de door Finch voor dat geval 

afgesloten aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt, vermeerderd met het eigen 

risico dat in het betreffende geval voor rekening van Finch komt. Op verzoek kunnen 
inlichtingen worden verschaft over de voorwaarden van de door Finch afgesloten 

aansprakelijkheidsverzekeringen. Indien geen uitkering uit hoofde van de afgesloten 

aansprakelijkheidsverzekeringen plaatsvindt om welke reden dan ook, is iedere 
aansprakelijkheid beperkt tot het door Finch in verband met de betreffende 

opdracht aan honorarium ontvangen bedrag in de twaalf maanden voorafgaand aan 

het moment waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf 
plaatsvond, met een maximum van EUR 100.000. 

 

11.  De opdrachtgever kan geen andere partij dan Finch aansprakelijk houden voor 
schade die de opdrachtgever meent te hebben geleden in verband met de uitvoering 

van een opdracht door Finch. De aansprakelijkheid van de aan Finch verbonden 

personen is uitgesloten.  
 

12.  De rechtsverhouding tussen Finch en de opdrachtgever wordt beheerst door  

Nederlands recht.  
 

13.  De kantoorklachtenregeling van Finch is van toepassing op iedere overeenkomst van 

opdracht tussen Finch en de opdrachtgever. Deze is te raadplegen op www.finch.nl.  
 

14.  De rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht is exclusief bevoegd om in eerste 

aanleg kennis te nemen van alle geschillen op grond van of in verband met de 
overeenkomst van opdracht, indien het geschil niet is opgelost conform de 

klachtenregeling van Finch, of niet kan worden opgelost conform de klachtenregeling 

van Finch, omdat geen sprake is van een klacht van de opdrachtgever.  
 

15.  Finch is bevoegd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden 

gelden vanaf de dag van publicatie van deze voorwaarden op de website van Finch, 
voor alle nieuwe overeenkomsten van opdracht. 

 

16.  Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. In het 
geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden 

prevaleert de Nederlandse tekst.  

http://www.finch.nl/

