
Algemene voorwaarden (Interim) Finance  
 
In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: 
 
Anthonisse Finance 
 
De eenmanszaak, die als opdrachtnemer en contractspartij van 
opdrachtgever dient te worden beschouwd. 
 
Arbeidskracht  
 
De natuurlijke persoon die met Anthonisse Finance een 
arbeidsverhouding heeft, dan wel de natuurlijke persoon die door 
Anthonisse Finance via een derde (Leverancier) is ingeleend, en die aan 
Anthonisse Finance ter beschikking word gesteld, dan wel de freelancer 
(ZZP-er), die in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn diensten 
aanbiedt aan Anthonisse Finance, om al dan niet onder leiding en 
toezicht van Anthonisse Finance of haar opdrachtgever(s) voor 
Anthonisse Finance of haar opdrachtgever(s) werkzaamheden te 
verrichten. 
 
Leverancier 
 
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Anthonisse Finance (een) 
arbeidskracht(en) ter beschikking stelt. 
 
Freelancer 
 
Natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf diensten aanbiedt aan Anthonisse Finance, om al dan 
niet onder leiding en toezicht van Anthonisse Finance of haar 
opdrachtgever(s) voor Anthonisse Finance of haar opdrachtgever(s) 
werkzaamheden te verrichten. 
 
Opdrachtgever 
 
De natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van 
een bedrijf of beroep opdracht heeft gegeven aan Anthonisse Finance tot 
het (doen) uitvoeren van de tussen Anthonisse Finance en opdrachtgever 
overeengekomen werkzaamheden. 
 
Opdracht 
 
De overeenkomst waarbij Anthonisse Finance zich jegens haar 
opdrachtgever tegen vergoeding verbindt om anders dan op grond van 
een arbeidsovereenkomst werkzaamheden voor opdrachtgever te 
verrichten of te doen verrichten. 
 
Vergoeding 
 
Het bedrag dat Anthonisse Finance in rekening brengt aan 
Opdrachtgever voor ten behoeve van Opdrachtgever verrichte diensten, 
zoals overeengekomen conform de deelovereenkomst 
 
Overeenkomst 
 
De overeenkomst tussen Anthonisse Finance en Opdrachtgever, waarbij 
Anthonisse Finance tegen een in de overeenkomst bepaalbare 
vergoeding diensten aanbiedt en/of een Arbeidskracht c.q. Freelancer ter 
beschikking stelt aan Opdrachtgever om werkzaamheden te verrichten. 
 
Partijen 
 
Anthonisse Finance en Opdrachtgever gezamenlijk 
 
 
Artikel 1 Toepasselijkheid 

 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, 

opdrachten en (deel) overeenkomsten voor zover een en ander 
betrekking heeft op door Anthonisse Finance te verrichten 
werkzaamheden.  

1.2 Toepasselijkheid van andere algemene of bijzondere voorwaarden 
wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze door Anthonisse 
Finance schriftelijk zijn aanvaard. 

 
Artikel 2 Tot stand komen overeenkomst 
 
2.1 Partijen stellen naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek 

van Anthonisse Finance telkens onverwijld een overeenkomst op. 

2.2 In de overeenkomst wordt bepaald dat Anthonisse Finance een 
Arbeidskracht zal inzetten dan wel dat Freelancer zijn diensten zal 
aanbieden. In de overeenkomst wordt ten minste bepaald het 
navolgende: 
- De aard, de plaats (inclusief de naam van opdrachtgever) en 

de duur van de werkzaamheden 
- De naam van de functie van Arbeidskracht (indien het een 

detacheringovereenkomst betreft) 
- De vergoeding exclusief BTW, de goedgekeurde 

overwerkvergoeding waartegen door Arbeidskrachten 
verrichte werkzaamheden aan Anthonisse Finance zullen 
worden gefactureerd en de standby-diensten / 
consignatieregelingen. 

- De wijze van factureren en de betalingstermijn. 
- De duur van de overeenkomst 
- De mogelijkheid van opzegging van de deelovereenkomst 
- De contactpersonen van de partijen (indien het een 

detacheringovereenkomst betreft) 
 
Artikel 3 Aanvang en duur overeenkomst 
 
3.1 De deelovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of 

onbepaalde tijd 
3.2 De deelovereenkomst voor bepaalde tijd is de overeenkomst, die 

wordt aangegaan of voor een vooraf vastgestelde kalenderperiode 
of voor een periode die eindigt op een vooraf vastgestelde datum. 
De deelovereenkomst voor bepaalde tijd is ook de overeenkomst, 
die wordt aangegaan voor een bepaalbare periode, zijnde een 
deelovereenkomst die eindigt doordat zich een objectief 
bepaalbare gebeurtenis voordoet; hierbij kunnen meerdere 
gebeurtenissen worden omschreven, met dien verstande dat de 
deelovereenkomst eindigt door het intreden van een van de 
afzonderlijke gebeurtenissen.  

3.3 De overeenkomst voor onbepaalde tijd is de overeenkomst die 
niet wordt aangegaan voor bepaalde tijd. 

3.4 Ingeval van een project eindigt de deelovereenkomst van 
rechtswege na ommekomst van de overeengekomen looptijd van 
het project. Indien de deelovereenkomst is aangegaan voor de 
duur van het project, eindigt deze overeenkomst indien en zodra 
de projectwerkzaamheden zijn voltooid. 

 
Artikel 4 Aard van de overeenkomst 
 
4.1 De Arbeidskrachten zullen de in de overeenkomst gespecificeerde 

werkzaamheden uitvoeren op de in de overeenkomst genoemde 
plaats(en) en voor de al daar genoemde periode. Wijziging van de 
aard van de overeenkomst is slechts mogelijk na voorafgaande 
schriftelijke instemming van Anthonisse Finance. Anthonisse 
Finance behoudt zich in dat geval het recht voor           –zonder 
schadeplichtig te zijn- de inzet van Arbeidskrachten te weigeren. 

 
Artikel 5 Detachering en selectie 
 
5.1 Opdrachtgever verstrekt Anthonisse Finance op eerste verzoek 

nauwgezet inlichtingen aangaande de aard van de opdracht, de 
werktijden, de arbeidsplaats en de arbeidsomstandigheden die 
betrekking hebben op de ter beschikking te stellen 
gedetacheerde(n). Anthonisse Finance relateert deze door 
opdrachtgever verstrekte inlichtingen aan de hoedanigheden, 
capaciteiten en de beschikbaarheid van de voor ter beschikking 
stelling in aanmerking komende gedetacheerde(n). Op die basis 
bepaalt Anthonisse Finance naar beste kunnen en zoveel mogelijk 
in overleg met Opdrachtgever welke gedetacheerde(n) in gevolge 
de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking wordt c.q 
worden gesteld. Binnen het hier aangegeven kader is Anthonisse 
Finance geheel vrij in de keuze van de gedetacheerde(n), die 
inzake de opdracht ter beschikking worden gesteld en heeft 
opdrachtgever de vrijheid om een voorgestelde kandidaat-
gedetacheerde te weigeren.  

 
Artikel 6 Vervanging Arbeidskrachten 
 
6.1 Anthonisse Finance heeft het recht Arbeidskracht c.q Freelancer te 

allen tijde te vervangen. Elk verzoek tot vervanging als hiervoor 
bedoeld zal vooraf met Opdrachtgever worden afgestemd.  

6.2 Ingeval Opdrachtgever zonder redelijke grond een vervanging 
weigert, heeft Anthonisse Finance het recht om de overeenkomst 
zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig met onmiddellijke 
ingang te beëindigen. In dat geval is Anthonisse Finance niet 
gehouden tot enige schadevergoeding. 

 



Artikel 7 Urenverantwoording, betaling en reclames 
 
7.1 Opdrachtgever is aan Anthonisse Finance de in de overeenkomst 

genoemde vergoeding verschuldigd voor het ter beschikking 
stellen van Arbeidskrachten c.q de geleverde diensten. 

7.2 Opdrachtgever is geen betaling verschuldigd gedurende die 
periode waarin door Arbeidskrachten c.q Freelancer geen 
werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht als 
gevolg van ziekte, verzuim, vrije dagen, het volgen van een cursus 
of anderszins. 

7.3 Reiskosten die buiten het normale verkeer naar de werklocatie 
vallen, zullen door Anthonisse Finance na door Opdrachtgever 
vooraf te geven schriftelijke goedkeuring, worden gefactureerd 
tegen een nader overeen te komen vergoeding. 

7.4 De in de overeenkomst overeengekomen vergoeding zal gelden 
voor normale werkdagen van acht uur, tussen 7.30 uur en 20.00 
uur, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Indien er sprake 
is van een dagtarief, dan heeft dit betrekking op werkdagen van 
acht uur, exclusief pauzes, tenzij als gevolg van afwijkende, 
schriftelijke afspraken tussen de opdrachtgever(s) en Anthonisse 
Finance, anders wordt overeengekomen. 

7.5 Overwerk uitgevoerd in opdracht van Opdrachtgever zal aan 
Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij bij opdracht 
anders is overeengekomen. 
- op zaterdagen van 00.00-24.00 uur 150% 
- op zon- en feestdagen van 00.00-24.00 uur 200% 
- op overige dagen van 20.00-07.30 uur 150% 

7.6 Opdrachtgever kan op eerste verzoek een urenspecificatie 
toegezonden krijgen indien het geen overeenkomst betreft met 
een vaste prijsafspraak. 

7.7 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na 
factuurdatum, op een door Anthonisse Finance aan te geven wijze 
in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders schriftelijk is 
overeengekomen. 

7.8 Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door 
Anthonisse Finance verrichte werkzaamheden en/of het 
factuurbedrag schriftelijk aan Anthonisse Finance kenbaar te 
maken binnen dertig dagen na de verzenddatum van hetgeen naar 
aanleiding waarvan hij wenst te reclameren, dan wel onverwijld 
nadat hij hetgeen waarover hij wens te reclameren heeft ontdekt. 
In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen dat hij 
hetgeen waarover hij wenst te reclameren redelijkerwijs niet 
eerder heeft kunnen ontdekken.  

7.9 Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn 
betalingsverplichting wegens reclames als in artikel 7.8 bedoeld. 

7.10 Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van 
Anthonisse Finance terecht reclameert, is Anthonisse Finance 
bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, 
hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te 
verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van 
het reeds betaalde honorarium te restitueren zonder verdere 
uitvoering aan de opdracht te geven. 

7.11 Indien Opdrachtgever niet binnen de door artikel 7.8 gestelde 
termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en 
aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen 
waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen 
reclameren. 

7.12 Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is 
Opdrachtgever in verzuim; Opdrachtgever is vanaf het moment 
van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente 
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, 
in welk geval de wettelijke rente prevaleert. 

7.13 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter 
afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en 
kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst 
open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever, dat de voldoening 
betrekking heeft op een (latere) factuur. 

7.14 In geval van in verzuim treden door Opdrachtgever, dan komen 
alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte 
voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever 
verschuldigd: 
- over de eerste              € 6500,- 15% 
- over het meerdere tot  € 13.000,- 10% 
- over het meerdere tot  € 32.500,- 08% 
- over het meerdere tot  € 130.000,- 05% 
- over het meerdere         03% 

  
 Indien Anthonisse Finance aantoont hogere kosten te hebben 

gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook 
deze voor vergoeding in aanmerking. 

 

Artikel 8 Afdracht premies en belastingen 
 
8.1 Anthonisse Finance zal tijdens de duur van de 

detacheringovereenkomst op eerste verzoek van Opdrachtgever 
en  op kosten van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever een 
verklaring van een accountant doen toekomen dan wel bewijzen 
overleggen, waaruit blijkt, dat Anthonisse Finance dan wel door 
Anthonisse Finance ingeschakelde derde heeft zorggedragen voor 
de afdracht van de verschuldigde omzetbelasting, loonheffing en 
premies ter zake van sociale verzekeringen van de bij de uitvoering 
betrokken arbeidskrachten. Bij gebreke daarvan is Opdrachtgever 
gerechtigd op al datgene tot betaling waarvan zij verplicht is, een 
bedrag in mindering te brengen ter grootte van het door 
Anthonisse Finance of de door Anthonisse Finance ingeschakelde 
derde niet afgedragen totaalbedrag aan omzetbelasting, 
loonheffing en premies sociale verzekeringen en – naar haar eigen 
keuze – hetzij dit bedrag onder zich te houden tot op het tijdstip 
dat de Ontvanger der directe belastingen en sociale premies zal 
hebben verklaard, dat Anthonisse Finance of de door Anthonisse 
Finance ingeschakelde derde de betreffende 
afdrachtverplichtingen volledig en juist is nagekomen, hetzij dit 
bedrag rechtstreeks af te dragen aan voornoemde instantie(s). In 
geen van de genoemde gevallen zal Anthonisse Finance dan enige 
rente verschuldigd zijn. 

8.2 De in artikel 8.1 bedoelde verklaring dient in ieder geval de 
volgende elementen te bevatten: 
- dat – indien van toepassing – de bij de uitvoering betrokken 

Arbeidskracht(en) voorkom(t)(en) in de loonadministratie 
van Anthonisse Finance, dan wel van Leverancier 

- dat de inhouding en aangifte van de loonheffing en premies 
van sociale verzekeringen voor de betrokken 
Arbeidskracht(en) volledig, juist en tijdig zijn gedaan evenals 
dat de verschuldigde omzetbelasting volledig, juist en tijdig 
is aangegeven en afgedragen. 

- Dat de betaling van genoemde bedragen over het 
betreffende kwartaal heeft plaatsgevonden. 

8.3 Indien Opdrachtgever terzake van de uitvoering van opdrachten 
onder deze overeenkomst, ter zake van loonheffing, sociale 
verzekeringspremies als inhoudingsplichtige wordt beschouwd dan 
wel aansprakelijk mocht worden gesteld, vrijwaart Opdrachtgever 
Anthonisse Finance zowel in als buiten rechte ter zake van de 
financiële gevolgen daarvan. 

 
Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring 
 
9.1 Anthonisse Finance is niet aansprakelijk voor enige schade ten 

gevolge van ziekte, letsel en/of overlijden van Arbeidskracht dan 
wel Freelancer en/of verlies en/of diefstal van en/of schade aan 
eigendommen van Arbeidskracht dan wel Freelancer. 
Opdrachtgever vrijwaart Anthonisse Finance terzake van het 
voorgaande.  

9.2 Anthonisse Finance is niet aansprakelijk voor verbintenissen die 
Arbeidskracht c.q Freelancer zijn aangegaan met of die voor hen 
zijn ontstaan jegens derden, al dan niet met toestemming van 
Opdrachtgever. 

9.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan 
Anthonisse Finance aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan 
Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig 
aan Anthonisse Finance worden verstrekt. Indien de voor de 
uitvoering benodigde gegevens niet c.q niet tijdig aan Anthonisse 
Finance zijn verstrekt kan Anthonisse Finance niet aansprakelijk 
gehouden worden voor de uit de vertraging c.q niet aanleveren 
van de gegevens voortvloeiende extra kosten.  

9.4 Anthonisse Finance is niet aansprakelijk voor schade, van welke 
aard ook, doordat Anthonisse Finance is uitgegaan van door 
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, 
tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar 
behoorde te zijn. 

9.5 Anthonisse Finance zal redelijkerwijs van hem te verlangen 
maatregelen nemen om te voorkomen dat derden kennis kunnen 
nemen van de inhoud van door middel elektronische post 
verzonden berichten en eventueel daarbij behorende bijlagen 
evenals elektronisch dataverkeer, maar kan niet ervoor instaan dat 
derden daarvan geen kennis kunnen nemen, zodat Anthonisse 
Finance geen aansprakelijkheid aanvaardt voor schade als gevolg 
van kennisneming van de inhoud van die berichten en eventueel 
daarbij behorende bijlagen door derden. 

9.6 Een door middel van elektronische post verzonden bericht wordt 
geacht te zijn ontvangen door Anthonisse Finance, indien 
Anthonisse Finance Opdrachtgever een bevestiging van ontvangst 



heeft ontvangen van Anthonisse Finance. Anthonisse Finance kan 
niet aansprakelijk worden gehouden voor schade voortvloeiende 
uit het niet, niet volledig, dan wel niet tijdig ontvangen van 
elektronische post. 

9.7 Anthonisse Finance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de 
juistheid, volledigheid en actualiteit van de website. Anthonisse 
Finance kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor 
eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect 
gebruik van de inhoud van de website. Anthonisse Finance kan niet 
aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of 
consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de 
inhoud van de binnen de website opgenomen relevante externe 
links. 

9.8 De aansprakelijkheid van Anthonisse Finance is beperkt tot de 
aansprakelijkheid voor zover deze door haar 
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering word gedekt dan wel tot 
het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 

9.9 Anthonisse Finance is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 
 
Artikel 10 Overmacht 
 
10.1 Indien Anthonisse Finance ten gevolge van een overmachtsituatie 

bij haar opdrachtgever(s), die aaneengesloten langer dan negentig 
dagen duurt, wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te 
voeren, is Anthonisse Finance gerechtigd zonder enige verplichting 
tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder 
toekomende rechten de overeenkomst zonder rechtelijke 
tussenkomst ontbonden te beschouwen, dan wel de (verdere) 
uitvoering van de opdracht op te schorten. 

10.2 Van overmacht is sprake, indien ten gevolge van enige 
omstandigheid redelijkerwijs niet (meer) van Anthonisse Finance 
kan worden verlangd, dat zij haar verplichtingen (verder) nakomt, 
ook al was de omstandigheid ten tijde van het sluiten van de 
opdracht voorzienbaar. Van overmacht is in ieder geval sprake in 
geval van oproer, oorlog of oorlogsgevaar, natuurrampen, 
transportmoeilijkheden, douanestaking, uitvoer-, invoer- of 
doorvoerverboden, werkstaking, boycot van Anthonisse Finance of 
haar opdrachtgever(s) evenals in geval een opdrachtgever zijn 
verplichtingen niet (tijdig) nakomt, of indien enige 
dwingendrechtelijke overheidsregeling het (verder) uitvoeren van 
de werkzaamheden onmogelijk maakt. 

 
Artikel 11 Bedrijfsongevallen 
 
11.1 Indien Arbeidskracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte 

overkomt bij Opdrachtgever, zal Opdrachtgever ervoor zorgdragen 
dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de 
toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit 
met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of 
en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit, dat er 
onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van 
een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte. 

11.2 Opdrachtgever zal aan Arbeidskracht vergoeden alle schade die 
Arbeidskracht in de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij 
Opdrachtgever bewijst dat hij zijn zorgverplichtingen als bedoeld in 
artikel 7:658 BW is nagekomen of dat de schade in belangrijke 
mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van 
Arbeidskracht. 

 
Artikel 12 Verbod indienstneming / non-concurrentiebeding 
 
12.1 Partijen zullen gedurende de deelovereenkomst evenals 

gedurende een periode van een jaar na het eindigen daarvan geen 
directe of indirecte verbintenis met elkaars Arbeidskracht(en) 
aangaan, noch onderhandelingen dienaangaande voeren zonder 
wederzijdse, voorafgaande schriftelijke toestemming. 

12.2 Het is noch Opdrachtgever noch Arbeidskracht(en) c.q. Freelancer 
toegestaan om zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming 
van Anthonisse Finance gedurende dan wel binnen een jaar na 
beëindiging van de deelovereenkomst, direct of indirect, voor 
zichzelf of anderen, al dan niet tegen beloning, betrokken te zijn bij 
activiteiten ten behoeve van opdrachtgever(s) dan wel juridisch 
gelieerde ondernemingen. 

12.3 In geval van overtreding van het in artikel 12 lid 1 en artikel 12 lid 2 
bepaalde zal Opdrachtgever, Leverancier c.q. Arbeidskracht c.q 
Freelancer aan Anthonisse Finance een onmiddellijk opeisbare 
boete van € 25.000,- per geconstateerde overtreding verschuldigd 
zijn zonder dat ingebrekestelling is vereist, evenals zal 
Opdrachtgever c.q Leverancier c.q Arbeidskracht c.q Freelancer 
een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,- verschuldigd zijn 
voor iedere dag dat die overtreding heeft geduurd respectievelijk 

(voort)duurt, onverminderd het recht tot het vorderen van 
volledige schadeloosstelling. 

 
Artikel 13 Geheimhouding 
 
13.1 Partijen verplichten zich gedurende en na beëindiging van de 

overeenkomst alle vertrouwelijke en zakelijke gegevens met 
betrekking tot hun ondernemingen, die hun ter kennis zijn 
gekomen uit hoofde van de uitvoering van de opdracht geheim te 
houden.  

  
Artikel 14 Intellectuele Eigendom 
 
14.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle 

krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking 
gestelde c.q geleverde programmatuur, apparatuur of andere 
materialen zoals, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, 
offertes evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten 
uitsluitend bij Anthonisse Finance of diens licentiegevers. 
Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruikersrechten en 
bevoegdheden indien deze uitdrukkelijk, schriftelijk worden 
toegekend dan wel gekocht door Opdrachtgever, en voor het 
overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet 
verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. 

14.2 Opdrachtgever vrijwaart Anthonisse Finance in en buiten rechte 
voor aanspraken van derden terzake van (vermeende) inbreuken 
op rechten van intellectuele eigendom, voor zover die inbreuken 
verband houden met of voortvloeien uit de uitvoering van de 
overeenkomst, tenzij de inbreuken het gevolg zijn van een door 
Anthonisse Finance voorgeschreven wijze van uitvoering van de 
deelovereenkomst. 

 
Artikel 15 Opzegging overeenkomst 
 
15.1 Indien de overeenkomst bepaalt, dat deze (tussentijds) opzegbaar 

is, dan geschiedt opzegging met inachtneming van de in de 
deelovereenkomst genoemde opzegtermijn. In geval geen 
opzegtermijn is genoemd, maar wel is bepaald dat de 
overeenkomst (tussentijds) opzegbaar is, geldt voor partijen een 
opzegtermijn van dertig kalenderdagen. Opzegging geschiedt 
schriftelijk per aangetekende post, onder opgave van redenen, 
tegen het einde van de kalendermaand. 

15.2 Indien opdrachtgever van mening is dat de opdrachtuitvoering 
redelijkerwijs niet meer kan plaatshebben conform de opdracht 
heeft Anthonisse Finance vanwege het ontstane en aannemelijk te 
maken bezettingsverlies recht op compensatie tot maximaal 70% 
van de overeengekomen vergoeding van een maand, tenzij een 
kortere periode is overeengekomen in de overeenkomst. 

15.3 Elk der partijen kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang 
buitengerechtelijk ontbinden middels een aangetekende, 
schriftelijke verklaring, onder vermelding van redenen, indien: 
- de wederpartij ernstig tekortschiet terzake van enige 

verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en een 
dergelijk tekortschieten niet binnen vier weken na 
schriftelijke kennisgeving hiervan door de eerstgenoemde 
partij zal zijn hersteld; of 

- door de wederpartij surseance van betaling is aangevraagd 
dan wel de wederpartij failliet zal worden verklaard, in staat 
van liquidatie is of een bewindvoerder over diens activa of 
een deel daarvan is aangesteld; 

 
Steeds met dien verstande dat een dergelijke ontbinding geen 
afbreuk zal doen aan enig ander recht of rechtsmiddel, dat aan een 
der partijen toekomt of zal toekomen. 
 

15.4 Het einde van een overeenkomst laat de bepalingen uit deze 
algemene voorwaarden, die de strekking hebben ook na de 
overeenkomst voort te duren, onverlet. 

15.5 De vordering van Anthonisse Finance is onmiddellijk opeisbaar in 
de volgende gevallen: 
- na het sluiten van de overeenkomst aan Anthonisse Finance 

ter kennis gekomen omstandigheden geeft goede gronden 
Anthonisse Finance te vrezen dat Opdrachtgever niet aan 
zijn verplichtingen kan voldoen. 

- Anthonisse Finance Opdrachtgever bij het sluiten van de 
overeenkomst schriftelijk verzocht heeft zekerheid te stellen 
voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel 
onvoldoende is. 

 
 In genoemde gevallen is Anthonisse Finance bevoegd de (verdere) 

uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot 



ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander 
onverminderd het recht van Anthonisse Finance schadevergoeding 
te vorderen. 

 
Artikel 16 Overdracht rechten en plichten 
 
16.1 Uitsluitend bij tijdige en schriftelijke toezegging van Anthonisse 

Finance is het Anthonisse Finance toegestaan rechten en plichten, 
voortvloeiend uit de overeenkomst aan derden over te dragen.  

 
Artikel 17 Toepasselijk recht / bevoegde rechter 
 
17.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
17.2 Alle geschillen betreffende deze algemene voorwaarden, de 

overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die van die 
overeenkomst het gevolg mochten zijn, zullen bij uitsluiting 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank 
te ’s-Gravenhage. 

 
Artikel 18 Algemene bepalingen 
 
18.1 Wijzigingen van de overeenkomst of aanvullingen daarop zijn 

slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. 
18.2 Indien een of meerdere bepalingen van de overeenkomst of deze 

algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de 
overige bepalingen van de overeenkomst of deze algemene 
voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de bepaling 
welke nietig is of vernietigd wordt overleg plegen ten einde een 
vervangende regeling te treffen in dier voege, dat de strekking van 
te vervangen bepaling in zijn geheel behouden blijft. 


