ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel1: Definities
1.1Financiële dienstverlener
Hypotheekjager gevestigdte Helmond aan de Ten Sneppenscoet 7,5706 MG, hierna te noemen:
Hypotheekjager,
1.2Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoonaan wie Hypotheekjager enigeofferte heeft verstrekt,
aanbiedingheeft gedaanof een overeenkomst mee heeft gesloten.
1.3 Opdracht
De doorOpdrachtgever aan Hypotheekjager verstrekte Opdrachtomte adviseren over en /of
te bemiddelenbij het afsluiten van een financieel product.
1.4Financieel Product
De hypotheek, verzekering,spaarrekeningof het krediet of beleggingsobject,dan wel andere als
zodanigin de zinvan artikel 1:1Wft aangewezenproducten, waarover Hypotheekjager zal
adviseren en/of bij de afsluiting waarvan Hypotheekjager op verzoekvan Opdrachtgever zal
bemiddelen.
1.5 Aanbieder
De leverancier (aanbieder) van een financieel product.
Artikel 2: Opdracht
2.1Een overeenkomst tussenOpdrachtgever en Hypotheekjager wordt geacht tot stand te zijn
gekomenop het momentdat Hypotheekjager een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel
met de uitvoering daarvan is begonnen.Hypotheekjageris bevoegdomaan haar verstrekte
opdrachten zonderopgavevan redenen te weigeren, ook nadat zijvoor het verrichten van
werkzaamhedeneen offerte aan Opdrachtgeverheeft verstuurd.
2.2Alle aan Hypotheekjager verstrekte Opdrachtenkomenuitsluitend tot standmet Hypotheekjager
en worden door haar uitgevoerd, ookals het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de
Opdracht door een bepaalde bij Hypotheekjager werkzamepersoon zalworden uitgevoerd.
2.3AanHypotheekjagerverstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen
van Hypotheekjagerniet tot resultaatsverplichtingen, tenzijuit de aard vande verstrekte
Opdracht of uit hetgeen partijen zijnovereengekomenanders blijkt.
2.4Tenzijschriftelijk anders is overeengekomenzijndoor Hypotheekjager opgegeventermijnen
waarbinnen zijde haar verstrekte Opdrachtzaluitvoeren, nimmerte beschouwen als fatale termijn.
2.5Dezealgemene voorwaarden zijnmede bedongenten behoeve van de bestuurders en/of
vennoten van Hypotheekjager en alle voor haar werkzamepersonen. De toepasselijkheid
daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennotenen/of andere voor haar werkzame
personen niet meer voor Hypotheekjager werkzaamzijn.
2.6Eventuele inkoop-ofandere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een
aanbodof offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijnniet van toepassing,tenzij deze
door Hypotheekjager zondervoorbehoud en schriftelijk zijnaanvaard.
Artikel 3: Aanbiedingenen offertes van Aanbieder en adviezen Hypotheekjager
3.1Door Hypotheekjagernamenseen Aanbieder aan Opdrachtgever gepresenteerde
aanbiedingenof offertes zijn,tenzij daarin uitdrukkelijk andersis aangegeven,vrijblijvend en onder
voorbehoudvan acceptatie door de betreffende Aanbieder.
3.2Aan door Hypotheekjager gemaakteberekeningen met betrekkingtot de kosten van een
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financieel product en deeventuele doorwerkingdaarvan in de maandlastenvan Opdrachtgever, kan
Opdrachtgever geenrechten ontlenen. Dezeberekeningendienen als voorlopigen indicatief te
worden beschouwden kunnenonderhevig zijn aan tussentijdse rente-en premiewijzigingen.Pas
wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgeveris geaccepteerd,
kanHypotheekjager een definitieve berekeningvan de maandlastenverschaffen.
3.3Door Hypotheekjager aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijnmomentopnamesen
gebaseerd opversimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldendewet-en regelgeving.
Pas wanneer een Aanbiedereen offerte heeft uitgebrachtwelke door Opdrachtgeveris
geaccepteerd, kanHypotheekjager een definitieve berekeningvan de maandlastenverschaffen.
Artikel 4: communicatie
4.1In het geval Opdrachtgeverenig digitaal bericht aan Hypotheekjager heeft verzondenmag
hij er pasop vertrouwen dat dit bericht Hypotheekjager heeft bereikt indien hij een bevestiging
van de ontvangst daarvan, niet zijndeeen automatische ontvangstbevestiging,heeft ontvangen.
4.2Algemene,al dan niet op Internet, al dan niet opaanvraagvan Opdrachtgever,door Hypotheekjager
verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmerbeschouwdals een door Hypotheekjager gegeven
advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudensvoor
zoveruit mededelingvan Hypotheekjager het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke
situatie van Opdrachtgevertoegespitst advies betreft.
4.3Totdat Opdrachtgever een adreswijzigingaan Hypotheekjager heeft bekendgemaakt,mag
Hypotheekjager erop vertrouwen dat Opdrachtgeverbereikbaar is ophet door hembij aanvang
van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.
Artikel 5: Inschakelingderden
5.1Het is Hypotheekjager toegestaan ombij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht
indien nodig gebruikte makenvan derden. Met de inschakelingvan dezederden gemoeide kosten
worden doorbelast aan Opdrachtgever.
5.2Voor zoverHypotheekjager bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik
moet makenvan door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van
accountants, advocaten, fiscalisten etc., zalzijdaarbij zoveel mogelijktevoren overleg plegen met
Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde de nodigezorgvuldigheidin acht nemen.
Hypotheekjager is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingenvan dezeexterne
adviseurs.
5.3Hypotheekjager is, op gelijke wijzeals voor haar eigen werknemers,verantwoordelijk voor
de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakeldederden, die niet
zijnaan te merkenals externe adviseur in de zinvan het hiervoor in artikel 5.2.bepaalde, zoals
uitzendkrachten,externe administratiebureaus etc.
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Artikel 6: Honorariumen betaling
6.1Het voor haar dienstverlening aan Hypotheekjager toekomende honorarium kanbegrepen
zijnin de aan Opdrachtgever door de Aanbieder in rekening te brengen bedragenof er kaneen
uurtarief, vast honorariumof een abonnement worden overeengekomen,danwel een combinatie
daarvan.
6.2Hypotheekjager is gerechtigdomhaar tarieven, waaronder begrepen eventuele
abonnements-kosten, jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex(CPI)
reeks alle huishoudens,gepubliceerddoor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), uitgaande
van basisjaar 2006=100,dan wel volgens een vast percentage zoalsovereengekomend door
Hypotheekjager en opdrachtgever.
6.3Wijzigingen in van overheidswege opgelegdebelastingen en/of heffingen worden altijd aan
Opdrachtgever doorberekend.Hypotheekjager is gerechtigdovereengekomentarieven
tussentijds te verhogen wanneer zichna het accepteren van de Opdrachtstijgingenvoordoen in de
kostenvan materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodigzijn,en/of van
andere kosten, welke de kostprijsvan Hypotheekjager beïnvloeden.
6.4In het geval Hypotheekjager werkt op declaratiebasis kan een voorschot in rekeningworden
gebracht dat doorOpdrachtgevermoet worden voldaan alvorens Hypotheekjager start met de
uitvoering van de Opdracht.
6.5Facturen van Hypotheekjager dienen door Opdrachtgeverte worden betaald binnen 14
dagenna de factuurdatum opde door Hypotheekjager voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk
anders isovereengekomenof de factuur anders vermeldt.
6.6Indien Opdrachtgever de door hemwegens afgesloten verzekeringente betalen premies niet
tijdig betaalt, kande Aanbieder de dekkingonder de verzekeringopschorten en in geval van schade
weigeren dezete vergoeden. Indien de premie-en/of rentebetalingen betrekkinghebben opeen
afgesloten hypotheek, kande Aanbieder bovendien besluiten tot executoriale verkoop van de
onroerende zaakwaarop de afgeslotenhypotheek betrekkingheeft over te gaan.Hypotheekjager is in
dezegevallen nimmer aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever.
6.7Verrekening door Opdrachtgevervan door Hypotheekjager voor haar dienstverlening in
rekeninggebrachte bedragenmet een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel
opschortingvan betaling door Opdrachtgever in verband met een door dezegestelde
tegenvordering, is slechts toegestaan voor zoverde tegenvordering door Hypotheekjager
uitdrukkelijk en zondervoorbehoud iserkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
6.8Indien Opdrachtgever de door Hypotheekjagerin rekeninggebrachte bedragenniet binnen
de overeengekomentermijn betaalt, raakt Opdrachtgever, zonderdat een voorafgaande
ingebrekestellingnodigzalzijn,over het openstaande bedragde wettelijke rente verschuldigd.Indien
de Opdrachtgeverookna ingebrekestellingnalatig blijft omhet openstaande bedragaan Hypotheekjager
te voldoen kan Hypotheekjager de incasseringvan haar vordering uit handen
geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehoudenzalzijntot vergoedingvan de
buitengerechtelijke incassokosten.De buitengerechtelijke incassokostenbedragenmaximaal
€10.000,00en worden vastgesteld overeenkomstig de volgende staffel:
-Over de eerste €2.500,00:15% met een minimumvan €40,00;
-Over de volgende € 2.500,00:10%;
-Over de volgende € 5.000,00: 5%
-Over de volgende € 190.000,00:1%
-Over het meerdere: 0,5%
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6.9Door Opdrachtgever gedanebetalingen strekken steeds eerst ter afdoeningvan alle
verschuldigderente en kostenen vervolgens van opeisbare facturen die het langstopenstaan, zelfsal
vermeldt Opdrachtgever dat de voldoeningbetrekkingheeft op een latere factuur.
6.10Indien de kredietwaardigheidvan Opdrachtgeverdaartoe naar het oordeel van Hypotheekjager
aanleiding geeft, is Hypotheekjager bevoegdomde levering van haar diensten op
te schorten, totdat de Opdrachtgevervoldoende zekerheidvoor zijnbetalingsverplichtingen heeft
verschaft.
Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever
7.1Opdrachtgever zalsteeds, gevraagden ongevraagd,alle relevante informatie verstrekken aan
Hypotheekjagerdie zijnodigheeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte
Opdracht.Hieronder dient onder andere, dochniet uitsluitend, te worden begrepeneen situatie
waarin er zodanigeveranderingen optreden in de gezinssamenstelling,het inkomen,de
vermogenssituatie, bedrijfsbestemming,de bedrijfsomvangenz.van Opdrachtgever, dat Hypotheekjager
haar adviezen daaraan zoumoeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële
producten mogelijkniet meer toereikend zijn.
7.2Hypotheekjager kanslechts ten opzichtevan Opdrachtgever aan de op hemrustende
zorgplichtvoldoen indien Opdrachtgever het in 7.1bepaalde strikt naleeft.
7.3Indien voor de uitvoering van de overeengekomenOpdracht noodzakelijkegegevensniet, niet
tijdig of niet overeenkomstig de gemaakteafspraken ter beschikkingvan Hypotheekjager zijn
gesteld, of indien Opdrachtgeverop andere wijze niet aan zijn(informatie)verplichtingen heeft
voldaan, is Hypotheekjager bevoegdover te gaantot opschortingvan de uitvoering van de
Opdracht.
7.4Opdrachtgever iszelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door
hemaan Hypotheekjager verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig
aanleveren van informatie tot gevolgheeft dat Hypotheekjager meer tijd of extra kostenaan de
uitvoering van de Opdrachtmoet besteden, belast Hypotheekjager het met die extra tijd
gemoeide honorariumen/of de extra te makenkosten door aan Opdrachtgever.
7.5Indien blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegevenop basis
waarvan Hypotheekjagerde Opdrachtheeft uitgevoerd, kan de Aanbieder opgrondvan diens
(algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijnomde verzekeringof het krediet (met onmiddellijke
ingang)te beëindigen, danwel gerechtigdzijnomte besluiten niet tot vergoedingvan geleden
schadeover te gaan.
Artikel 8: Aansprakelijkheidvan Hypotheekjager
8.1Iedere aansprakelijkheidvan Hypotheekjager alsmedevan haar bestuurders, haar
werknemers en de door Hypotheekjager bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde
personen, is beperkt tot het bedragdat in het desbetreffende geval onderde
beroepsaansprakelijkheidsverzekeringvan Hypotheekjager wordt uitgekeerd, inclusief het door
Hypotheekjager te drageneigen risico. Op verzoekwordt aan belanghebbendennadere
informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringverstrekt.
8.2In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekeringvan Hypotheekjager in
een specifiek geval geendekkingverleent, is de aansprakelijkheidvan Hypotheekjager alsmede van haar
bestuurders, haar werknemers en de door Hypotheekjagerbij
de uitvoering van de Opdrachtingeschakeldepersonen, beperkt tot maximaalhet totaal van het, ter
zakede Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslagligt, aan de Opdrachtgever in rekening
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gebrachte honorarium. Indien Hypotheekjagergeenhonorariumvoor haar dienstverlening aan
Opdrachtgever in rekeningheeft gebracht, is de aansprakelijkheid van Hypotheekjageren de
hare beperkt tot de door de Aanbieder aan Opdrachtgeverin rekeninggebrachte premie.
8.3De uitvoering van deverstrekte Opdrachtgeschiedtuitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever.
Derden kunnenaan de inhoudvan de verrichte werkzaamhedenvoor Opdrachtgever geen rechten
ontlenen.
8.4Hypotheekjager is nimmeraansprakelijk voor schadewelke door de Opdrachtgever of
derden wordt geleden alsgevolgvan onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever
verstrekte inlichtingen.
8.5Hypotheekjageris nimmeraansprakelijkvoor welke schadedan ookdie voortvloeit uit
fouten in door Hypotheekjager gebruikte software of computerprogrammatuur,tenzij deze
schadedoor Hypotheekjager kanworden verhaald op de leverancier van de betreffende
software of computerprogrammatuur.
8.6Hypotheekjager is nimmeraansprakelijkvoor welke schadedan ookdie voortvloeit uit de
omstandigheiddat door Opdrachtgever aan Hypotheekjagerverzonden(email)berichten
Hypotheekjager niet hebben bereikt.
8.7WHypotheekjageris nimmeraansprakelijkvoor welke schadedan ookdie voortvloeit uit de
omstandigheiddat de Opdrachtgever de aan hem in rekeninggebrachte premies en/of renten voor
door hem,na bemiddelingvan Hypotheekjager, afgesloten financiële producten, niet tijdig
heeft voldaan.
8.8Hypotheekjager is nimmeraansprakelijk voor welke schade danook, die het gevolgis van de
omstandigheiddat een door Opdrachtgever met dienswederpartij overeengekomen
financieringsvoorbehoudis verstreken.
8.9Hypotheekjageris nimmeraansprakelijk voor welke schadedan ook,die veroorzaakt wordt
doordat de Aanbieder er niet of niet tijdig voor zorgdraagt dat de voor het passerenvan de
hypotheekakte benodigdestukkengereed zijnen/of de geldmiddelenniet of tijdig bij de notaris in
depot staan.
8.10In het geval Hypotheekjageradviseert omtrent c.q bemiddelt bij de afsluitingvan
financiële producten waar een belegging-en/ofinvesteringscomponent deel van uit maakt, verschaft
Hypotheekjager een prognoseten aanzien van demogelijkte behalen resultaten van het
betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. Hypotheekjageris nimmeraansprakelijk
voor schadezijdensOpdrachtgeverof derden, die direct of indirect voortvloeit uit een
(tegenvallende) waardeontwikkelingvan financiële productenen/of(het tegenvallen van) resultaat,
rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten.Voorts isHypotheekjagerniet
aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolgvan fouten of onjuistheden in van derden,
onder wie begrepenenige Aanbieder, afkomstigeprognosesomtrent een te behalen resultaat,
rendement,rentabiliteit e.d
8.11Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheidvan Hypotheekjager voor
schade welke veroorzaakt is door deopzetof bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.
8.12Opdrachtgever iseerst gerechtigdtot ontbindingvan enige overeenkomstmet Hypotheekjager
indien Hypotheekjagerzelfsna deugdelijke ingebrekestellingtoerekenbaar in
gebrekeblijft omaan haar verplichtingen jegensOpdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen
welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbindingen/of welke betrekkinghebben opreeds
geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.
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Artikel 9: Overmacht
9.1Hypotheekjageris niet gehoudentot het nakomenvan enige verplichting indien dit voor
Hypotheekjagerredelijkerwijze niet mogelijkis ten gevolgevan buiten toedoen van Hypotheekjager
ontstane veranderingen in de bij het aangaander verplichtingen bestaande omstandigheden.
9.2Een tekortkomingin de nakomingvan een verplichting van Hypotheekjager geldt in ieder
geval niet als toerekenbaar en komtniet voor haar risico in geval van verzuimen/oftekortkoming
door of bij haar leveranciers, onderaannemers,vervoerders en/ofandere ingeschakeldederden, bij
brand, werkstakingof uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog,overheidsmaatregelen, waaronder
uitvoer-,invoer-of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandighedenwelke van dien aard zijn
dat gebondenheidniet meer van Hypotheekjagerkanworden gevergd.
Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens
10.1Door Opdrachtgeveraan Hypotheekjager verstrekte persoonsgegevenszullendoor Hypotheekjager
niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve
van de uitvoering van de aanhaar verstrekte Opdrachtof door haar aande Opdrachtgeverte
verzenden mailingene.d., behoudensvoor zover Hypotheekjagerop grondvan de wet of
openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is omde betreffende gegevensaan
een daartoe aangewezeninstantie te verstrekken.
10.2Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoongegevensin enige
mailinglist e.d. van Hypotheekjager zalHypotheekjager de betreffende gegevensop
eerste schriftelijk verzoekvan Opdrachtgeveruit het betreffende bestandverwijderen.
Artikel 11: Klachteninstituut
11.1Hypotheekjager is aangeslotenbij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID).
Een geschilvoortvloeiend uit offertes, aanbiedingenen overeenkomstenwaarop de onderhavige
voorwaarden van toepassingzijn,kanter keuzevan de Opdrachtgever voor advies worden
voorgelegdaan hetzij de GeschillencommissieFinanciële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke
rechter.
11.2Hypotheekjager conformeert zichop voorhand aan een door de Geschillencommissie
Financiële Dienstverlening te geven advies, voor zoverhet belangvan het voorgelegde geschileen
bedrag van €2.000,=(zeggeen schrijventweeduizend euro) niet te boven gaat. Indien het
betreffende geschilgenoemdgeldelijk belangte boven gaat, heeft Hypotheekjagerde
mogelijkheidomniet mee te werken aan een advies.
Artikel 12: Verval van recht
12.1Klachten met betrekkingtot door Hypotheekjager verrichte werkzaamhedenof de hoogte
van de doorhaar in rekeninggebrachte bedragen,dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk
en binnen 60dagennadat Opdrachtgever de stukken,informatie of factuur waarop zijn klacht
betrekkingheeft, heeft ontvangen, danwel redelijkerwijze kennishad kunnennemenvan de door
hem geconstateerde tekortkomingin de prestatie van Hypotheekjager, te worden ingediendbij
Hypotheekjager.Het indienen van een klacht schort nimmerde betalingsverplichtingenvan
Opdrachtgever op.
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12.2Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgeveruit welke hoofde danook
in verband met doorHypotheekjager verrichte werkzaamheden,vervallen in ieder geval vijf jaar
na het moment waarop Opdrachtgever bekendwerd of redelijkerwijs bekendkonzijnmet het
bestaan van dezerechten en bevoegdheden.
Artikel 13: Diversen
13.1Opalle door Hypotheekjager uitgebrachte aanbiedingenen offertes alsmede opde door
haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2In het geval de inhoudvan schriftelijk tussen Hypotheekjager en Opdrachtgever gemaakte
afspraken,afwijkt van hetgeen in dezealgemenevoorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk
gemaakte afspraken.
13.3Indien partijen blijkens enigschriftelijk documentvan dezealgemenevoorwaarden afwijkende
afspraken hebben gemaakt,prevaleren die andersluidende afspraken. Afwijkingen van en/of
aanvullingen op dezealgemene voorwaarden binden Hypotheekjager slechts voor zover deze
uitdrukkelijk schriftelijk tussen Hypotheekjager en Opdrachtgever zijnovereengekomen.
13.4Indien enige bepalingvan dezealgemenevoorwaarden nietig blijkt te zijn,wordt alleen de
betreffende bepalingvan toepassinguitgesloten, alle overige bepalingen blijven hungelding
onverkort behouden.
13.5Hypotheekjager is gerechtigd deinhoud van dezealgemene voorwaarden tussentijds
eenzijdigte wijzigen.In het geval Hypotheekjager tot tussentijdse wijzigingovergaat stelt zij
Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezendingvan de aangepaste algemene
voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigdbinnen 30dagenna de datumwaarop hij in kennis is
gesteld van de betreffende wijzigingentegen de toepasselijkheid van de aangepastevoorwaarden
bezwaar te maken. Alsdantreden partijen in overleg over de inhoudvan de van toepassingzijnde
algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigdeinhoudvan de algemene
voorwaarden geen bezwaarmaakt beheersen dezevanaf de door Hypotheekjager genoemde
datum de tussenpartijen gemaakteafspraken.
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