Algemene voorwaarden financieel adviseur
1.

Algemeen

1.1

123geldbesparen en 123adviseur zijn handelsnamen van 123geldbesparen B.V.
123geldbesparen B.V. is een Besloten Vennootschap, statutair gevestigd in Tilburg met
k.v.k.-nummer 70666644. Hierna te noemen 123GB.
Financieel adviseur: elke eenmanszaak, bedrijf, organisatie, instelling die met
123geldbesparen een overeenkomst aangaat inzake de dienst 123geldbesparen. Hierna te
noemen adviseur.
De algemene voorwaarden van 123GB zijn van toepassing op alle overeenkomsten van een
adviseur aangegaan met 123GB.
Een overeenkomst komt tot stand als de adviseur het (elektronisch) aanvraagformulier via email heeft bevestigd.
Bij het sluiten van een overeenkomst met 123GB aanvaardt de adviseur de algemene
voorwaarden.
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2.

Vergoeding

2.1

A. De vergoeding voor aanschaf van één of meerdere cv-ketels (werkzaamheden binnen 1
meter) bedraagt €25 per cv-ketel, exclusief btw.
B. Er wordt geen vergoeding verstrekt op service- en onderhoudscontracten.
C. De adviseur ontvangt een vergoeding van 4% van het complete factuurbedrag (exclusief
btw) met uitzondering van de punten genoemd onder 1.1A en 1.1B.
De vergoeding ad 1.1 heeft alleen betrekking op facturen van uitvoerende bedrijven welke
samenwerken met 123GB.
Indien de consument zijn factuur niet voldoet, of met succes de vordering betwist zal 123GB
aan adviseur geen vergoeding verschuldigd zijn of zal 123GB de vergoeding opeisen bij
adviseur.
Indien een lead tot een opdracht leidt zal de vergoeding worden uitgekeerd aan de adviseur
die de lead heeft aangebracht. Indien meerdere adviseurs de vergoeding claimen, dan wordt
de vergoeding uitgekeerd aan de adviseur, die de opdracht inzake hypothecaire geldlening
van de consument heeft ontvangen. Bij twijfel beslist de directie van 123GB.
123GB keert alleen leads aan de adviseur uit die binnen één jaar tot opdracht leiden. De
datum van binnenkomst van het leadformulier geldt daarbij als startdatum. De einddatum is
de datum van de ondertekening van de offerte.
Indien sprake is van facturatie door de adviseur zelf:
Maximaal 4 weken na uitbetaling aan 123GB zal 123GB de adviseur verzoeken tot facturatie
van de vergoeding van de betreffende periode. Maximaal 2 weken na ontvangst van een
correcte factuur zal 123GB de vergoeding overmaken. Bij twijfel over de juistheid van de
factuur zal 123GB dit binnen een termijn van twee weken aan de adviseur melden.
Indien sprake is van selfbilling of third party billing:
A. De uitbetaling van gelden door 123GB aan de adviseur, vindt maximaal 4 weken na
uitbetaling aan 123GB plaats.
B. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de facturatie en de btw-verplichtingen die
hieruit voortvloeien, blijft liggen bij de adviseur. Bij twijfel over de juistheid van de factuur
dient adviseur dit binnen een termijn van twee weken aan 123GB te melden.
C. De adviseur krijgt alleen de vergoeding uitbetaald met een geldig btw-nummer.
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2.8

Indien de uitvoerende partijen de vergoeding aan 123GB in termijnen voldoet, dan zal 123GB
ook de vergoeding aan FA in termijnen voldoen.

3.

Misbruik & beëindiging samenwerking 123GB en adviseur

3.1

De adviseur kan te allen tijde deze overeenkomst opzeggen. Opzeggen kan via de ‘opzeglink’
in de afgeschermde online omgeving.
Bij het niet naleveren van deze overeenkomst of misbruik van de dienst door de adviseur is
123GB gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
Indien 123GB schade oploopt door misbruik van de adviseur is zij gerechtigd deze schade te
verhalen op de adviseur.
123GB heeft het recht zonder opgaaf van reden een adviseur te weigeren of te blokkeren.
Openstaande vergoedingen worden tot zes maanden na beëindigen overeenkomst
uitgekeerd. In geval van misbruik, fraude en verstrekken van foutieve informatie worden de
vergoeding met onmiddellijke ingang beëindigd.
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4.

Beëindiging samenwerking derde partij(en)

4.1

Ongeacht of het initiatief vanuit 123GB komt, zal bij stopzetting van de samenwerking met de
derde partij of derden partijen 123GB naar een passend alternatief zoeken.
123GB zal proberen een samenwerking aan te gaan met een derde partij of derde partijen,
waarbij de huidige voorwaarden gehandhaafd kunnen blijven. Indien de nieuwe derde
partij(en) aangepaste voorwaarden aan 123GB aanbiedt c.q. aanbieden kan de adviseur geen
rechten ontlenen aan de huidige voorwaarden.
Lopende aanvragen worden conform de huidige overeenkomst nageleefd. Nieuwe leads
worden bij de nieuwe derde partij(en) aangeboden.
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5.

Concurrentie- en relatiebeding

5.1

Het is adviseur niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
123GB gedurende de overeenkomst en binnen zes maanden na beëindiging van de
overeenkomst in één of andere vorm een onderneming, gelijk of gelijksoortig of aanverwant
aan die van 123GB te vestigen; te drijven of mede te drijven of te doen drijven; daarin belang
te hebben, of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam te zijn, hetzij tegen vergoeding, hetzij
om niet.
Bij overtreding van de bepaling opgenomen in artikel 5.1 is adviseur een boete schuldig van €
1.000,- per gebeurtenis en tevens een bedrag van € 500,- voor iedere dag dat de overtreding
voortduurt, onverminderd het recht van 123GB om van adviseur de volledige
schadevergoeding te vorderen.

5.2

6.

Aansprakelijkheid

6.1

123GB zorgt voor informatie over terugverdientijden en besparingen bij aanschaf van
energiebesparende voorzieningen. Deze terugverdientijden en besparingen zijn
gemiddelden, en dienen slechts ter indicatie. Consument en/of adviseur kan hier geen
rechten aan ontlenen. Iedere aansprakelijkheid van 123GB voor schade is hierbij nadrukkelijk
uitgesloten.
123GB is geen partij bij de totstandkoming van de overeenkomst van financiële
dienstverlening tussen adviseur en consument.
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7.

Toepasselijk recht en jurisdictie

7.1
7.2

Deze overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.
Alle geschillen in verband met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, te Breda.
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