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Artikel1:Definities

1.1Financiëledienstverlener
Hypotheekjagergevestigdte Helmond aandeTenSneppenscoet7,5706MG, hierna te noemen:
Hypotheekjager,
1.2Opdrachtgever
Denatuurlijkeof rechtspersoonaanwieHypotheekjager enigeofferte heeft verstrekt,
aanbiedingheeft gedaanofeenovereenkomstmeeheeftgesloten.
1.3Opdracht
DedoorOpdrachtgeveraanHypotheekjager verstrekte Opdrachtomte adviserenover en/of
te bemiddelenbij het afsluiten vaneen financieel product.
1.4Financieel Product
Dehypotheek, verzekering,spaarrekeningofhet kredietof beleggingsobject,danwelandere als
zodanigindezinvanartikel 1:1Wft aangewezenproducten,waaroverHypotheekjagerzal
adviserenen/ofbij deafsluitingwaarvan Hypotheekjager opverzoekvanOpdrachtgeverzal
bemiddelen.
1.5Aanbieder
Deleverancier (aanbieder) van eenfinancieel product.

Artikel2: Opdracht

2.1Eenovereenkomst tussenOpdrachtgeverenHypotheekjager wordt geacht tot stand te zijn
gekomenophetmomentdatHypotheekjagereenOpdracht schriftelijkheeft aanvaard,danwel
metdeuitvoeringdaarvan isbegonnen.Hypotheekjagerisbevoegdomaanhaarverstrekte
opdrachtenzonderopgavevan redenen te weigeren,ooknadatzijvoorhet verrichten van
werkzaamhedeneenofferte aanOpdrachtgeverheeft verstuurd.
2.2Alle aanHypotheekjager verstrekte Opdrachtenkomenuitsluitend tot standmetHypotheekjager
enworden doorhaaruitgevoerd, ookalshetdebedoelingvanOpdrachtgever isdatde
OpdrachtdooreenbepaaldebijHypotheekjagerwerkzamepersoonzalwordenuitgevoerd.
2.3AanHypotheekjagerverstrekte Opdrachten leidenuitsluitend tot inspanningsverplichtingen
vanHypotheekjagerniet tot resultaatsverplichtingen, tenzijuit de aard vandeverstrekte
Opdrachtofuithetgeenpartijen zijnovereengekomenandersblijkt.
2.4Tenzijschriftelijk anders isovereengekomenzijndoorHypotheekjager opgegeventermijnen
waarbinnenzijdehaar verstrekte Opdrachtzaluitvoeren, nimmertebeschouwenals fatale termijn.
2.5Dezealgemenevoorwaarden zijnmedebedongenten behoeve vandebestuurders en/of
vennotenvanHypotheekjager enalle voorhaarwerkzamepersonen.De toepasselijkheid
daarvanblijft bestaan indienvoormeldebestuurders/vennotenen/ofanderevoorhaarwerkzame
personennietmeer voorHypotheekjager werkzaamzijn.
2.6Eventuele inkoop-ofanderevoorwaardenwaarnaar Opdrachtgeverbij deacceptatie vaneen
aanbodofofferte ofhet sluitenvaneenovereenkomst verwijst zijnniet van toepassing,tenzij deze
doorHypotheekjager zondervoorbehoudenschriftelijk zijnaanvaard.

Artikel 3: AanbiedingenenoffertesvanAanbiederenadviezenHypotheekjager

3.1DoorHypotheekjagernamenseenAanbiederaanOpdrachtgevergepresenteerde
aanbiedingenofoffertes zijn,tenzij daarinuitdrukkelijkandersisaangegeven,vrijblijvend enonder
voorbehoudvanacceptatie doordebetreffende Aanbieder.
3.2AandoorHypotheekjagergemaakteberekeningenmetbetrekkingtot dekostenvaneen
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financieel product endeeventuele doorwerkingdaarvan indemaandlastenvanOpdrachtgever, kan
Opdrachtgevergeenrechten ontlenen. Dezeberekeningendienenals voorlopigen indicatief te
worden beschouwdenkunnenonderhevigzijnaantussentijdse rente-en premiewijzigingen.Pas
wanneer eenAanbieder eenofferte heeft uitgebrachtwelkedoorOpdrachtgeveris geaccepteerd,
kanHypotheekjager eendefinitieve berekeningvandemaandlastenverschaffen.
3.3DoorHypotheekjageraanOpdrachtgeververstrekte adviezenzijnmomentopnamesen
gebaseerdopversimpeldeveronderstellingen vandeopdatmomentgeldendewet-en regelgeving.
Paswanneer eenAanbiedereenofferte heeft uitgebrachtwelkedoorOpdrachtgeveris
geaccepteerd, kanHypotheekjager eendefinitieve berekeningvandemaandlastenverschaffen.

Artikel4: communicatie

4.1Inhet gevalOpdrachtgeverenigdigitaalbericht aanHypotheekjager heeft verzondenmag
hij er pasopvertrouwen datdit berichtHypotheekjager heeft bereikt indienhij eenbevestiging
vandeontvangstdaarvan,niet zijndeeenautomatischeontvangstbevestiging,heeft ontvangen.
4.2Algemene,al danniet opInternet, al danniet opaanvraagvanOpdrachtgever,doorHypotheekjager
verstrekte informatie, is vrijblijvend enwordtnimmerbeschouwdals eendoorHypotheekjagergegeven
advies inhet kadervaneenaanhaarverstrekte Opdracht,behoudensvoor
zoveruitmededelingvanHypotheekjager het tegendeel blijktofhet een opdepersoonlijke
situatie vanOpdrachtgevertoegespitstadviesbetreft.
4.3TotdatOpdrachtgevereen adreswijzigingaanHypotheekjager heeft bekendgemaakt,mag
Hypotheekjager eropvertrouwen datOpdrachtgeverbereikbaar isophetdoorhembij aanvang
vandeOpdrachtopgegevenadres,waaronder begrependiense-mailadres.

Artikel5: Inschakelingderden

5.1Het isHypotheekjager toegestaanombijdeuitvoeringvandeaanhaar verstrekte Opdracht
indiennodiggebruiktemakenvanderden.Met de inschakelingvandezederdengemoeidekosten
wordendoorbelast aanOpdrachtgever.
5.2VoorzoverHypotheekjager bij deuitvoeringvandeaanhaar verstrekte Opdrachtgebruik
moetmakenvandoorexterneadviseursopgesteldeadviezen,waaronderbegrepenadviezenvan
accountants, advocaten, fiscalisten etc., zalzijdaarbij zoveelmogelijktevoren overlegplegenmet
Opdrachtgeverenbijdeselectie vandebetreffende derdedenodigezorgvuldigheidinachtnemen.
Hypotheekjager isniet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingenvandezeexterne
adviseurs.
5.3Hypotheekjager is, opgelijkewijzeals voorhaareigenwerknemers,verantwoordelijk voor
dedoorhaarbij deuitvoeringvandeaanhaar verstrekte Opdracht ingeschakeldederden,dieniet
zijnaan temerkenalsexterneadviseur indezinvanhethiervoor inartikel 5.2.bepaalde, zoals
uitzendkrachten,externeadministratiebureausetc.
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Artikel6: Honorariumenbetaling

6.1Hetvoor haardienstverlening aanHypotheekjager toekomendehonorariumkanbegrepen
zijnindeaanOpdrachtgeverdoordeAanbieder in rekening tebrengenbedragenofer kaneen
uurtarief, vasthonorariumofeenabonnementwordenovereengekomen,danwel eencombinatie
daarvan.
6.2Hypotheekjager isgerechtigdomhaar tarieven, waaronderbegrepeneventuele
abonnements-kosten, jaarlijks per1 januari te verhogenconformdeconsumentenprijsindex(CPI)
reeksalle huishoudens,gepubliceerddoorhetCentraal BureauvoordeStatistiek (CBS), uitgaande
vanbasisjaar 2006=100,danwel volgenseenvast percentage zoalsovereengekomenddoor
Hypotheekjagerenopdrachtgever.
6.3Wijzigingen invanoverheidswegeopgelegdebelastingenen/ofheffingenwordenaltijd aan
Opdrachtgeverdoorberekend.Hypotheekjager isgerechtigdovereengekomentarieven
tussentijds teverhogenwanneer zichnahetaccepteren vandeOpdrachtstijgingenvoordoen inde
kostenvanmaterialen ofdienstendievoordeuitvoeringvan deOpdrachtnodigzijn,en/ofvan
anderekosten,welkedekostprijsvanHypotheekjager beïnvloeden.
6.4Inhet gevalHypotheekjager werktopdeclaratiebasiskaneenvoorschotin rekeningworden
gebrachtdatdoorOpdrachtgevermoetwordenvoldaanalvorensHypotheekjager startmetde
uitvoeringvandeOpdracht.
6.5FacturenvanHypotheekjager dienendoorOpdrachtgeverte wordenbetaald binnen14
dagennade factuurdatumopdedoorHypotheekjager voorgeschrevenwijze, tenzijschriftelijk
anders isovereengekomenofde factuur andersvermeldt.
6.6IndienOpdrachtgeverdedoorhemwegensafgeslotenverzekeringente betalen premiesniet
tijdigbetaalt, kandeAanbiederdedekkingonderdeverzekeringopschortenen ingeval vanschade
weigeren dezete vergoeden. Indiendepremie-en/of rentebetalingen betrekkinghebbenopeen
afgeslotenhypotheek,kandeAanbiederbovendienbesluiten tot executoriale verkoopvande
onroerendezaakwaaropdeafgeslotenhypotheekbetrekkingheeft over te gaan.Hypotheekjager is in
dezegevallen nimmeraansprakelijk tenopzichtevanOpdrachtgever.
6.7VerrekeningdoorOpdrachtgevervandoorHypotheekjager voorhaardienstverlening in
rekeninggebrachtebedragenmeteendoorOpdrachtgevergestelde tegenvordering,danwel
opschortingvanbetalingdoorOpdrachtgever inverbandmeteen doordezegestelde
tegenvordering, is slechts toegestaanvoorzoverde tegenvorderingdoorHypotheekjager
uitdrukkelijkenzondervoorbehoud iserkendof in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
6.8IndienOpdrachtgeverdedoorHypotheekjagerin rekeninggebrachtebedragenniet binnen
deovereengekomentermijnbetaalt, raaktOpdrachtgever, zonderdateenvoorafgaande
ingebrekestellingnodigzalzijn,over hetopenstaandebedragdewettelijke rente verschuldigd.Indien
deOpdrachtgeverookna ingebrekestellingnalatigblijft omhetopenstaandebedragaanHypotheekjager
te voldoenkanHypotheekjagerde incasseringvanhaarvorderinguit handen
geven, inwelk gevalOpdrachtgever tevens gehoudenzalzijntot vergoedingvande
buitengerechtelijke incassokosten.Debuitengerechtelijke incassokostenbedragenmaximaal
€10.000,00enwordenvastgesteld overeenkomstigdevolgendestaffel:
-Over deeerste €2.500,00:15%meteenminimumvan€40,00;
-Over devolgende €2.500,00:10%;
-Over devolgende €5.000,00:5%
-Over devolgende €190.000,00:1%
-Over hetmeerdere: 0,5%
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6.9DoorOpdrachtgevergedanebetalingenstrekkensteedseerst ter afdoeningvanalle
verschuldigderente enkostenenvervolgensvanopeisbare facturendiehet langstopenstaan,zelfsal
vermeldtOpdrachtgeverdatdevoldoeningbetrekkingheeft opeen latere factuur.
6.10IndiendekredietwaardigheidvanOpdrachtgeverdaartoenaarhetoordeel vanHypotheekjager
aanleidinggeeft, isHypotheekjager bevoegdomde leveringvan haardiensten op
te schorten, totdat deOpdrachtgevervoldoendezekerheidvoorzijnbetalingsverplichtingenheeft
verschaft.

Artikel7: InformatievanOpdrachtgever

7.1Opdrachtgeverzalsteeds,gevraagdenongevraagd,alle relevante informatie verstrekkenaan
Hypotheekjagerdie zijnodigheeft voor eencorrecte uitvoeringvandeaanhaar verstrekte
Opdracht.Hieronderdientonder andere, dochniet uitsluitend, tewordenbegrepeneensituatie
waarin er zodanigeveranderingen optreden indegezinssamenstelling,het inkomen,de
vermogenssituatie,bedrijfsbestemming,debedrijfsomvangenz.vanOpdrachtgever,datHypotheekjager
haaradviezendaaraanzoumoetenaanpassenofdat reedsafgesloten financiële
productenmogelijknietmeer toereikend zijn.
7.2Hypotheekjagerkanslechts ten opzichtevanOpdrachtgeveraandeophemrustende
zorgplichtvoldoen indienOpdrachtgeverhet in7.1bepaaldestriktnaleeft.
7.3Indienvoor deuitvoeringvan deovereengekomenOpdrachtnoodzakelijkegegevensniet, niet
tijdigofniet overeenkomstigdegemaakteafspraken ter beschikkingvanHypotheekjagerzijn
gesteld,of indienOpdrachtgeveropanderewijzeniet aanzijn(informatie)verplichtingen heeft
voldaan, isHypotheekjager bevoegdover te gaantot opschortingvandeuitvoeringvande
Opdracht.
7.4Opdrachtgever iszelfvolledigverantwoordelijk voorde juistheidenvolledigheidvanalledoor
hemaanHypotheekjager verschafte informatie. Indienhetniet tijdig, juist of volledig
aanleveren van informatie tot gevolgheeft datHypotheekjager meer tijdof extrakostenaande
uitvoeringvandeOpdrachtmoetbesteden,belastHypotheekjager hetmetdie extra tijd
gemoeidehonorariumen/ofdeextra temakenkostendooraanOpdrachtgever.
7.5IndienblijktdatOpdrachtgeveronjuisteofonvolledige informatieheeft gegevenopbasis
waarvan HypotheekjagerdeOpdrachtheeft uitgevoerd,kandeAanbiederopgrondvandiens
(algemene) polisvoorwaardengerechtigdzijnomdeverzekeringofhet krediet (met onmiddellijke
ingang)te beëindigen,danwel gerechtigdzijnomte besluiten niet tot vergoedingvangeleden
schadeover te gaan.

Artikel 8: AansprakelijkheidvanHypotheekjager

8.1Iedere aansprakelijkheidvanHypotheekjager alsmedevanhaarbestuurders,haar
werknemersendedoorHypotheekjager bijdeuitvoering vandeOpdracht ingeschakelde
personen,isbeperkttot hetbedragdat inhetdesbetreffende geval onderde
beroepsaansprakelijkheidsverzekeringvanHypotheekjager wordt uitgekeerd, inclusiefhet door
Hypotheekjagerte drageneigenrisico.Opverzoekwordt aanbelanghebbendennadere
informatie over deberoepsaansprakelijkheidsverzekeringverstrekt.
8.2Inhet gevalde inartikel8.1bedoeldeberoepsaansprakelijkheidsverzekeringvanHypotheekjagerin
eenspecifiekgevalgeendekkingverleent, isdeaansprakelijkheidvanHypotheekjageralsmedevanhaar
bestuurders,haarwerknemersendedoorHypotheekjagerbij
deuitvoeringvandeOpdrachtingeschakeldepersonen,beperkt totmaximaalhet totaal vanhet, ter
zakedeOpdrachtdieaandeontstane schade tengrondslagligt, aandeOpdrachtgever in rekening
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gebrachtehonorarium.IndienHypotheekjagergeenhonorariumvoorhaardienstverleningaan
Opdrachtgever in rekeningheeft gebracht, isdeaansprakelijkheidvanHypotheekjagerende
harebeperkt tot dedoordeAanbiederaanOpdrachtgeverin rekeninggebrachtepremie.
8.3Deuitvoeringvandeverstrekte Opdrachtgeschiedtuitsluitend tenbehoevevanOpdrachtgever.
Derdenkunnenaande inhoudvandeverrichte werkzaamhedenvoorOpdrachtgevergeenrechten
ontlenen.
8.4Hypotheekjager isnimmeraansprakelijkvoorschadewelke doordeOpdrachtgeverof
derdenwordt geledenalsgevolgvanonjuiste,onvolledigeofontijdige doordeOpdrachtgever
verstrekte inlichtingen.
8.5Hypotheekjagerisnimmeraansprakelijkvoorwelke schadedanookdievoortvloeit uit
fouten indoorHypotheekjagergebruiktesoftware of computerprogrammatuur,tenzijdeze
schadedoorHypotheekjager kanwordenverhaaldopdeleverancier vandebetreffende
software of computerprogrammatuur.
8.6Hypotheekjager isnimmeraansprakelijkvoorwelke schadedanookdievoortvloeit uit de
omstandigheiddatdoorOpdrachtgeveraanHypotheekjagerverzonden(email)berichten
Hypotheekjager niet hebbenbereikt.
8.7WHypotheekjagerisnimmeraansprakelijkvoorwelke schadedanookdievoortvloeit uitde
omstandigheiddatdeOpdrachtgeverdeaanheminrekeninggebrachtepremiesen/of renten voor
doorhem,nabemiddelingvanHypotheekjager, afgesloten financiële producten,niet tijdig
heeft voldaan.
8.8Hypotheekjager isnimmeraansprakelijkvoorwelke schadedanook,diehet gevolgisvande
omstandigheiddateendoorOpdrachtgevermetdienswederpartij overeengekomen
financieringsvoorbehoudis verstreken.
8.9Hypotheekjagerisnimmeraansprakelijkvoorwelke schadedanook,dieveroorzaaktwordt
doordatdeAanbiederernietof niet tijdig voorzorgdraagtdatdevoorhetpasserenvande
hypotheekakte benodigdestukkengereedzijnen/ofdegeldmiddelenniet of tijdigbijdenotaris in
depot staan.
8.10Inhet gevalHypotheekjageradviseert omtrent c.qbemiddeltbij deafsluitingvan
financiële productenwaar eenbelegging-en/ofinvesteringscomponentdeel vanuitmaakt, verschaft
Hypotheekjager eenprognosetenaanzienvandemogelijkte behalen resultaten vanhet
betreffende product.Dit vormtslechts een indicatie.Hypotheekjagerisnimmeraansprakelijk
voor schadezijdensOpdrachtgeverofderden,diedirect of indirect voortvloeit uit een
(tegenvallende) waardeontwikkelingvan financiële productenen/of(het tegenvallen van) resultaat,
rendement, rentabiliteit e.d. van financiëleproducten.Voorts isHypotheekjagerniet
aansprakelijkvoor schadediewordt geledenalsgevolgvan foutenof onjuistheden invanderden,
onderwie begrepenenigeAanbieder, afkomstigeprognosesomtrent een te behalen resultaat,
rendement,rentabiliteit e.d
8.11Het indit artikel bepaalde laatonverlet deaansprakelijkheidvanHypotheekjager voor
schadewelkeveroorzaakt isdoordeopzetofbewuste roekeloosheid vanhaarondergeschikten.
8.12Opdrachtgever iseerst gerechtigdtot ontbindingvanenigeovereenkomstmetHypotheekjager
indienHypotheekjagerzelfsnadeugdelijke ingebrekestellingtoerekenbaar in
gebrekeblijft omaanhaar verplichtingen jegensOpdrachtgeverte voldoen. Betalingsverplichtingen
welkezijnontstaanvoorhet tijdstip vanontbindingen/ofwelkebetrekkinghebbenopreeds
geleverde diensten,dienenonverminderddoorOpdrachtgever teworden nagekomen.
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Artikel9: Overmacht

9.1Hypotheekjagerisnietgehoudentot hetnakomenvanenigeverplichting indiendit voor
Hypotheekjagerredelijkerwijzenietmogelijkis tengevolgevanbuiten toedoenvanHypotheekjager
ontstaneveranderingen indebij het aangaanderverplichtingen bestaandeomstandigheden.
9.2Een tekortkomingindenakomingvaneenverplichting vanHypotheekjagergeldt in ieder
gevalniet als toerekenbaarenkomtniet voorhaar risico ingeval vanverzuimen/oftekortkoming
doorofbij haar leveranciers, onderaannemers,vervoerders en/ofandere ingeschakeldederden,bij
brand,werkstakingofuitsluiting, relletjes ofoproer, oorlog,overheidsmaatregelen,waaronder
uitvoer-,invoer-of doorvoerverboden, vorstenalle andereomstandighedenwelkevandienaard zijn
datgebondenheidnietmeervanHypotheekjagerkanwordengevergd.

Artikel 10: Beschermingpersoonsgegevens

10.1DoorOpdrachtgeveraanHypotheekjager verstrekte persoonsgegevenszullendoorHypotheekjager
nietwordengebruiktof verstrekt aanderdenvooranderedoeleindendan tenbehoeve
vandeuitvoeringvandeaanhaar verstrekte Opdrachtofdoorhaar aandeOpdrachtgeverte
verzendenmailingene.d., behoudensvoorzoverHypotheekjageropgrondvandewet of
openbareorde inhetkadervanhaarbedrijfsuitoefeningverplicht isomdebetreffende gegevensaan
eendaartoeaangewezeninstantie te verstrekken.
10.2Indien Opdrachtgeverbezwaarheeft tegenopnamevandienspersoongegevensinenige
mailinglist e.d. vanHypotheekjager zalHypotheekjager debetreffende gegevensop
eerste schriftelijk verzoekvanOpdrachtgeveruit hetbetreffende bestandverwijderen.

Artikel11:Klachteninstituut

11.1Hypotheekjager is aangeslotenbij hetKlachteninstituut Financiële Dienstverlening(KIFID).
Eengeschilvoortvloeiend uit offertes, aanbiedingenenovereenkomstenwaaropdeonderhavige
voorwaarden van toepassingzijn,kanter keuzevandeOpdrachtgevervooradviesworden
voorgelegdaanhetzij deGeschillencommissieFinanciële Dienstverlening,hetzij deburgerlijke
rechter.
11.2Hypotheekjagerconformeert zichopvoorhandaaneendoordeGeschillencommissie
Financiële Dienstverlening tegevenadvies, voorzoverhet belangvanhet voorgelegdegeschileen
bedragvan€2.000,=(zeggeenschrijventweeduizend euro) niet te bovengaat. Indien het
betreffende geschilgenoemdgeldelijkbelangte bovengaat,heeft Hypotheekjagerde
mogelijkheidomniet mee tewerkenaaneenadvies.

Artikel12:Vervalvanrecht

12.1Klachtenmetbetrekkingtot doorHypotheekjagerverrichte werkzaamhedenofdehoogte
vandedoorhaar in rekeninggebrachtebedragen,dienen,opstraffe vanverval van recht, schriftelijk
enbinnen60dagennadatOpdrachtgeverdestukken,informatie of factuur waaropzijnklacht
betrekkingheeft, heeft ontvangen,danwel redelijkerwijze kennishadkunnennemenvandedoor
hemgeconstateerde tekortkomingindeprestatie vanHypotheekjager, te worden ingediendbij
Hypotheekjager.Het indienenvaneenklacht schortnimmerdebetalingsverplichtingenvan
Opdrachtgeverop.
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12.2Alle vorderingsrechtenen anderebevoegdhedenvanOpdrachtgeveruitwelke hoofdedanook
in verbandmetdoorHypotheekjager verrichte werkzaamheden,vervallen in iedergeval vijf jaar
nahetmomentwaaropOpdrachtgeverbekendwerdof redelijkerwijs bekendkonzijnmethet
bestaanvandezerechten enbevoegdheden.

Artikel13:Diversen

13.1Opalle doorHypotheekjageruitgebrachte aanbiedingenenoffertes alsmedeopdedoor
haaraanvaardeOpdrachten ishetNederlandse recht van toepassing.
13.2Inhet gevalde inhoudvanschriftelijk tussenHypotheekjagerenOpdrachtgevergemaakte
afspraken,afwijkt vanhetgeen indezealgemenevoorwaarden isbepaald,prevalerendeschriftelijk
gemaakteafspraken.
13.3Indienpartijen blijkensenigschriftelijk documentvandezealgemenevoorwaarden afwijkende
afsprakenhebbengemaakt,prevaleren dieandersluidendeafspraken.Afwijkingenvanen/of
aanvullingenopdezealgemenevoorwaarden bindenHypotheekjagerslechtsvoorzoverdeze
uitdrukkelijk schriftelijk tussenHypotheekjager enOpdrachtgeverzijnovereengekomen.
13.4Indienenigebepalingvandezealgemenevoorwaarden nietigblijkt te zijn,wordt alleen de
betreffende bepalingvan toepassinguitgesloten, alle overigebepalingenblijvenhungelding
onverkort behouden.
13.5Hypotheekjagerisgerechtigddeinhoudvandezealgemenevoorwaarden tussentijds
eenzijdigte wijzigen.Inhet gevalHypotheekjager tot tussentijdsewijzigingovergaat stelt zij
Opdrachtgeverdaarvan inkennisondergelijktijdige toezendingvandeaangepastealgemene
voorwaarden. Opdrachtgever isgerechtigdbinnen30dagennadedatumwaarophij inkennis is
gesteldvandebetreffende wijzigingentegende toepasselijkheidvandeaangepastevoorwaarden
bezwaar temaken.Alsdantreden partijen inoverlegover de inhoudvandevan toepassingzijnde
algemenevoorwaarden. IndienOpdrachtgever tegendegewijzigdeinhoudvandealgemene
voorwaarden geenbezwaarmaaktbeheersendezevanafdedoorHypotheekjagergenoemde
datumdetussenpartijen gemaakteafspraken.


