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Algemene voorwaarden van Crowd Capital Brabant B.V., statutair gevestigd te 

Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel 

onder nummer 61804681. 

 

1 DEFINITIES 

1.1 Met beginhoofdletter geschreven uitdrukkingen hebben de volgende 

betekenis:  

Algemene  Voorwaarden:  deze algemene voorwaarden; 

CCB: Crowd Capital Brabant B.V. en alle met haar verbonden (rechts-)personen 

en vennootschappen, die deze algemene voorwaarden met toestemming van 

Crowd Capital Brabant B.V. hanteren; 

Financiering: een financiering aan de Ondernemer van een Investeerder, 

inclusief alle daarbij behorende documentatie, waaronder begrepen, maar niet 

beperkt tot de overeenkomst van geldlening; 

Golden Egg Check: een online platform voor de Ondernemer, waarin hij onder 

meer kan bouwen aan zijn bedrijfspresentatie; 

Investeerder: een investeerder met de intentie om te participeren in of 

financieren aan ondernemingen van derden; 

Ondernemer: de persoon of personen die de uiteindelijke zeggenschap heeft in 

een onderneming en/of een vennootschap en de rechtspersoon en/of 

onderneming waarin hij of zij de uiteindelijke zeggenschap heeft of hebben tot 

wie CCB een aanbod richt en⁄of die aan CCB een opdracht geeft en/of met wie 

een overeenkomst tot stand is of wordt gebracht. 

2 TOEPASSELIJKHEID 

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, 

opdrachten aan en overeenkomsten met CCB. Uitsluitend door CCB schriftelijk 

aanvaarde afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen geldig zijn. De 

algemene voorwaarden van de Ondernemer zijn niet van toepassing op 

aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met CCB.  

2.2 Nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van de Algemene 

Voorwaarden staat aan toepasselijkheid van de overige bepalingen van de 

Algemene Voorwaarden niet in de weg. CCB en de Ondernemer zullen in overleg 

treden om nietige en/of vernietigde bepalingen van de Algemene Voorwaarden te 

vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de 

strekking van de nietige en/of vernietigde bepalingen.  

3 TOTSTANDKOMING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST 

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij met 

wederzijdse instemming een bepaalde looptijd wordt overeengekomen.  

3.2 Een aanbod van CCB geschiedt vrijblijvend en kan door CCB worden 

herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen veertien kalenderdagen na de 

kennisneming door CCB van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod 

voorkomende fouten of omissies, in het kader van een aanbod door CCB 

verstrekte voorschriften of adviezen en niet uitsluitend tot de Ondernemer 

gerichte – algemene – informatie, binden CCB niet.  

3.3 Indien door CCB een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen 

CCB en de Ondernemer eerst tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding door 

de Ondernemer van het aanbod van CCB of door uitvoering van een opdracht van 

de Ondernemer door CCB. Uitsluitend het aanbod van CCB respectievelijk de 

factuur van CCB voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van 

de overeenkomst correct weer te geven.  

3.4 Het staat CCB vrij de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of 

aan te vullen. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zijn eerst geldig nadat 

die wijzigingen en/of aanvullingen door CCB aan de Ondernemer kenbaar zijn 

gemaakt. 

3.5 Indien de integriteit van de Ondernemer, na toetsing door CCB, door CCB 

niet akkoord wordt bevonden, wordt dit tijdig aan de Ondernemer medegedeeld. 

CCB heeft alsdan het recht om, indien en voor zover er reeds een overeenkomst 

tot stand gekomen zou zijn, deze overeenkomst onmiddellijk op te zeggen. CCB 

is wegens het opzeggen van de overeenkomst en het opschorten van uit de 

overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op grond van deze integriteitstoets 

nimmer enige schadevergoeding aan de Ondernemer verschuldigd.  

4 GOLDEN EGG CHECK 

4.1 CCB maakt voor haar diensten gebruik van een het platform binnen de 

Golden Egg Check.  

4.2 CCB biedt de Ondernemer begeleiding en ondersteuning bij het gebruik 

van het platform Golden Egg Check.  

4.3 De Ondernemer geeft CCB hierbij toegang tot zijn bedrijfspresentatie 

binnen de Golden Egg Check. De Ondernemer draagt er zorg voor dat alle 

gegevens, waarvan de Ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of 

waarvan de CCB redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn 

voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CCB worden verstrekt, 

waaronder begrepen maar niet beperkt tot het uploaden van informatie naar 

Golden Egg Check. Indien dit niet tijdig gebeurt, heeft CCB het recht de 

uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging 

voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de 

Ondernemer in rekening te brengen. 

4.4 Indien de Ondernemer CCB machtigt om namens de Ondernemer 

wijzigingen aan te brengen in de gegevens van de Ondernemers binnen Golden 

Egg Check, ontslaat dat de Ondernemer niet van haar eigen zorgplicht om de 

juistheid van de informatie zelf te controleren.  

4.5 De Ondernemer zal aan CCB steeds tijdig en volledig de informatie 

verschaffen die relevant is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. De 

Ondernemer staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, ook 

indien deze afkomstig is van derden. De Ondernemer zal CCB van alle 

gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte stellen die voor een goede 

uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.  

4.6 Alle gegevens op dit platform zijn en blijven eigendom van de 

opdrachtgever en kunnen door opdrachtgever ten allen tijden worden 

opgevraagd, aangepast of verwijderd. 

5 VERPLICHTINGEN VAN CCB 

5.1 De analisten van CCB maken een bedrijfsanalyse en financiële analyse 

onder meer op basis van de stukken binnen de Golden Egg Check. De 

bedrijfsanalyse en financiële analyse worden vastgelegd in een analyserapport.  

5.2 CCB is niet aansprakelijk voor het al dan niet totstandkoming van een 

Financiering tussen een Investeerder en de Ondernemer. De overeenkomst met 

de Ondernemer leidt tot een inspanningsverplichting voor CCB en niet tot een 

resultaatsverplichting, waarbij CCB gehouden is haar verplichtingen zodanig na te 

komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven 

van het moment van nakomen van CCB kan worden verlangd.  

5.3 De overeenkomst tussen CCB en de Ondernemer houdt geen volmacht in 

tot het sluiten van overeenkomsten namens de Ondernemer. Aan de 

overeenkomst kunnen echter volmachten worden verbonden en deze kunnen 

later ook worden verstrekt.  

5.4 CCB treedt niet in de (rechts-)verhouding tussen de Ondernemer en een 

Investeerder en adviseert vanaf het moment van totstandkoming van de 

Financiering evenmin terzake van die (rechts-)verhouding.  

5.5 De Ondernemer behoudt vanaf het moment dat de Financiering tot stand 

is gekomen het recht om gebruik te maken van het platform Golden Egg Check.  

5.6 De Ondernemer onthoudt zich van activiteiten die CCB bij de uitvoering 

van de overeenkomst kunnen belemmeren of dienst activiteiten kunnen 

doorkruisen. De Ondernemer maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van 

anderen dan CCB behoudens in zoverre nadrukkelijk andere afspraken zijn 

gemaakt. Hij brengt buiten CCB geen overeenkomst tot stand en voert daartoe 

ook geen onderhandelingen. 

5.7 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit 

vereist, heeft CCB het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door 

derden. Dit zal altijd in overleg met de Ondernemer geschieden. 

6 VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER 

6.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, brengt CCB kosten in rekening 

voor het doen van de bedrijfs- en de financiële analyse, het opstellen van het 

analyserapport, de begeleiding van de Ondernemer bij het gebruik van de Golden 

Egg Check en de advies – en bemiddelingswerkzaamheden. 

6.2 Voor zover niet anders is overeengekomen, is de Ondernemer aan CCB 

een fee verschuldigd indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een 

Financiering tot stand komt. Dit geldt ook indien deze Financiering niet het gevolg 

is van door CCB geleverde diensten. De fee wordt berekend over de Financiering 

aan de Ondernemer.  

6.3 De Ondernemer is eveneens een fee verschuldigd indien de Financiering 

weliswaar tot stand komt na het einde van de overeenkomst, maar deze 

totstandkoming verband houdt met dienstverlening van CCB aan de Ondernemer. 

Dit verband wordt behoudens tegenbewijs verondersteld aanwezig te zijn indien 

de Financiering tot stand komt binnen drie maanden na het einde van de 

overeenkomst. Indien de overeenkomst eindigt als gevolg van opzegging door de 

Ondernemer en de Ondernemer bij de opzegging een termijn in acht neemt, is 

bovengenoemde periode van drie maanden zoveel korter als er tijd ligt tussen het 

moment waarop CCB de schriftelijke mededeling inzake de opzegging ontvangt 

en dat waarop de overeenkomst eindigt. Het voorgaande geldt niet indien ten 

tijde van het einde van de overeenkomst een soortgelijke opdracht aan een 

andere partij is verstrekt en deze opdracht op het moment van totstandkoming 

van de Financiering nog loopt. 

6.4 Wanneer een tot stand gekomen Financiering door wanprestatie van een 

der partijen of om andere reden niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van 

CCB op fee onverlet. Bij Financieringen, waarvan de definitieve totstandkoming of 

de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de financieringsovereenkomst 

behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende 

voorwaarde, is ook het recht op fee daarvan afhankelijk, tenzij een van partijen 

of beide de desbetreffende voorwaarde niet overeenkomstig de strekking 

hanteren.  

6.5 Over de kosten verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van 

een Financiering, zoals notariële kosten en kosten voor juridische bijstand, is 

geen fee verschuldigd. De verschuldigdheid en het bedrag van de fee worden niet 
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beïnvloed door hetgeen de partijen bij het aangaan van de Financiering 

daaromtrent onderling overeenkomen. 

6.6 Ingeval CCB door toedoen de Ondernemer niet kan vaststellen over welk 

bedrag hij fee in rekening moet brengen, heeft hij het recht dit bedrag volgens 

eigen taxatie te bepalen en is de naar dit bedrag berekende fee verschuldigd. 

6.7 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.4 is de fee verschuldigd en 

opeisbaar op het moment van het tot stand komen van de Financiering. 

6.8 De Ondernemer betaalt vanaf het moment dat de Financiering tot stand is 

gekomen, jaarlijks een contributie. CCB heeft het recht overeengekomen 

contributie - met onmiddellijke ingang - aan te passen. Een aanpassing van 

overeengekomen contributie, prijzen en tarieven tast de overeenkomst overigens 

niet aan. 

7 BETALING VAN FACTUREN 

7.1 Facturen van CCB dienen in Euro te worden voldaan overeenkomstig de op 

de factuur van CCB vermelde betalingsvoorwaarden. Betalingstermijnen (ook die 

van aanbetalingen) van CCB zijn fataal. Indien geen betalingstermijn is vermeld, 

dient de factuur binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum te worden 

voldaan.  

7.2 Indien de Ondernemer verschuldigde geldsommen niet binnen de 

geldende termijn heeft betaald, is de Ondernemer onmiddellijk in verzuim en 

over de openstaande geldsommen wettelijke rente als bedoel in artikel 6:119a 

BW verschuldigd, alsmede alle door CCB in verband met de invordering gemaakte 

kosten.  

7.3 CCB heeft het recht betalingen van de Ondernemer (ondanks 

andersluidende vermeldingen van de Ondernemer) eerst te laten strekken tot 

voldoening van vorderingen, die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van 

vorderingen, die voortvloeien uit tekortkomingen van de Ondernemer in de 

uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.  

7.4 De Ondernemer heeft niet het recht om betalingsverplichtingen tegenover 

CCB op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van CCB tegenover de 

Ondernemer. De Ondernemer heeft niet het recht de overeenkomst geheel of ten 

dele te ontbinden indien CCB in verzuim is.  

7.5 De Ondernemer is verplicht om op eerste verzoek van CCB de voldoening 

van uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van CCB te verzekeren en 

verzekerd te houden. Indien de Ondernemer de voldoening van de vorderingen 

van CCB desondanks onvoldoende verzekert en/of verzekerd houdt, heeft CCB 

het recht haar verplichtingen tegenover de Ondernemer volledig op te schorten 

en/of niet na te komen.  

7.6 CCB heeft het recht om – al dan niet opeisbare- vorderingen van de 

Ondernemer te verrekenen met verplichtingen van CCB tegenover de 

Ondernemer.  

8 GEHEIMHOUDING 

8.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie 

die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben 

verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is 

medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.  

8.2 CCB is gerechtigd de na bewerking verkregen (cijfermatige) uitkomsten, 

mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot de Ondernemer, aan te wenden voor 

statistische of vergelijkbare doeleinden. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige 

lid, is CCB niet gerechtigd de informatie die hem door Ondernemer ter 

beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij 

werd verkregen.  

8.3 Aan de overeenkomst zal door CCB niet zonder toestemming van de 

Ondernemer extern worden gerefereerd. 

8.4 CCB is, behoudens verplichtingen die de wet dan wel een daartoe bevoegd 

(overheids-)orgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, 

verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de 

opdracht zijn betrokken, van alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door 

Ondernemer ter beschikking is gesteld en van de door verwerking daarvan 

verkregen resultaten. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval 

CCB voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke procedure, waarbij deze stukken 

van belang kunnen zijn. 

8.5 Bij de uitvoering van de opdracht door CCB kan het noodzakelijk zijn dat 

CCB persoonsgegevens die toebehoren aan de Ondernemer verwerkt. De 

Ondernemer geeft CCB toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens 

en deze te verstrekken aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering 

van de opdracht. 

8.6 CCB zal passende, technische en organisatorische maatregelen treffen om 

de persoonsgegevens van de Ondernemer te beveiligen tegen  verlies of 

onrechtmatige verwerking. CCB zal bij de inschakeling van derden erop toezien 

dat de ingeschakelde derden voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit 

de artikelen 8.5 en 8.6. 

8.7 Als verwerker, zal CCB de Ondernemer in staat stellen om te voldoen aan 

haar verplichting tot het melden van datalekken. CCB informeert de Ondernemer 

onverwijld (uiterlijk binnen 2 werkdagen) na constatering van een inbreuk op de 

beveiliging van persoonsgegevens en de Ondernemer verleent CCB alle 

medewerking bij het onderzoek naar en het verhelpen van de geconstateerde 

inbreuk en de gevolgen daarvan. Indien en voor zover de Ondernemer reden 

heeft om te vermoeden dat er bij Opdrachtnemer een datalek heeft 

plaatsgevonden, dan heeft de Ondernemer de verplichting dit vermoedelijke 

datalek onverwijld te melden aan CCB. 

9 INTELLECTUELE EIGENDOM 

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle krachtens 

en/of in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte, verstrekte en/of 

toegankelijke voortbrengselen (zoals onder meer teksten, tekeningen, analyses, 

rapporten, methoden, technologieën, computerprogrammatuur, databanken en 

documentatie), hierna te noemen “Voortbrengselen”, berusten uitsluitend bij 

CCB. De Ondernemer zal Voortbrengselen niet openbaar maken, verveelvoudigen 

en/of wijzigen en zich niet (anderszins) als maker en/of rechthebbende daarvan 

gedragen. De Ondernemer zal aanduidingen omtrent rechten van intellectuele 

eigendom niet uit en van Voortbrengselen verwijderen of wijzigen. 

9.2 CCB heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming 

en/of beveiliging van Voortbrengselen. De Ondernemer zal technische 

maatregelen ter bescherming en/of beveiliging van Voortbrengselen niet 

verwijderen of ontwijken. 

9.3 Door CCB ten aanzien van Voortbrengselen aan de Ondernemer verleende 

rechten omvatten uitsluitend uitdrukkelijk in de overeenkomst beschreven niet 

exclusieve rechten, die met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik van de 

Voortbrengselen in strijd met de rechten van CCB, de overeenkomst, deze 

algemene voorwaarden en/of het toepasselijke recht. De Ondernemer verkrijgt 

door de overeenkomst geen rechten van intellectuele eigendom. Door CCB 

verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht.  

9.4 Indien en voor zover Voortbrengselen aan de Ondernemer zijn verstrekt 

en/of toegankelijk zijn, ten aanzien waarvan rechten van intellectuele eigendom 

aan anderen dan CCB toebehoren, gelden ten aanzien van die Voortbrengselen 

door de rechthebbende(n) gehanteerde voorwaarden in plaats van daarvan 

afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De Ondernemer 

aanvaardt de in dit artikel 9.3 bedoelde voorwaarden van derden, waarvan de 

Ondernemer kennis heeft kunnen nemen door CCB te verzoeken die aan de 

Ondernemer te verstrekken.  

9.5 CCB zal de Ondernemer vrijwaren van vorderingen van derden op basis 

van de stelling dat de Ondernemer door gebruik van Voortbrengselen rechten van 

intellectuele eigendom van die derden schendt, indien de Ondernemer CCB 

onverwijld schriftelijk over het bestaan en de inhoud van de vorderingen inlicht, 

de behandeling van die vordering volledig aan CCB overlaat en instructies van 

CCB ten deze opvolgt. 

9.6 De Ondernemer zal CCB vrijwaren van vorderingen van derden op basis 

van de stelling dat CCB door gebruik van door de Ondernemer verstrekte en/of 

voorgeschreven voortbrengselen rechten van intellectuele eigendom van derden 

schendt, alle uit die vorderingen voortvloeiende verbintenissen van CCB als haar 

eigen verbintenissen nakomen en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade 

aan CCB vergoeden.  

9.7 CCB behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de 

geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de 

overeenkomst met de Ondernemer, voor zover op die producten in juridische zin 

rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. 

9.8 Het is de Ondernemer uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder 

begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, 

werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten al dan 

niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te 

verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

10 OVERMACHT 

10.1 Indien CCB door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te 

voeren, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele op 

te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien CCB door overmacht blijvend 

niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de 

overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen. Onder 

overmacht worden onder meer verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers 

van) CCB en/of andere hulppersonen, productiestoringen, werkonderbrekingen en 

bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, 

overheidsmaatregelen en weersomstandigheden.  

10.2 Indien CCB door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de 

overeenkomst uit te voeren, kan de Ondernemer tegenover CCB geen aanspraak 

op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of 

schadevergoeding maken.  

11 AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING 

11.1 CCB is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding behoudens 

indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van CCB of 

haar leidinggevende ondergeschikten, is toegebracht. CCB is in geen geval 

aansprakelijk voor directe, indirecte of immateriële schade, zoals maar niet 

beperkt tot bedrijfs-, gevolg-, of stilligschade en gederfde inkomsten en winsten, 

verlies van klanten en schade aan naam en/of goodwill. 
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11.2 Indien de uitvoering van de overeenkomst door CCB ondanks het bepaalde 

in artikel 11.1, leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds zijn 

beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake 

toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van CCB wordt uitbetaald, te 

vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke 

verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van CCB 

komt.  

11.3 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 11.2 

bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot 

maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting, 

danwel voor zover dat lager is dan het bedrag van de overeengekomen prijs, 

exclusief omzetbelasting of er geen prijs overeengekomen is, een bedrag van 

€ 25.000,--. 

11.4 Aansprakelijkheid van CCB kan uitsluitend ontstaan, nadat de Ondernemer 

CCB onverwijld, maar uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van de 

tekortkoming deugdelijk middels een per aangetekende post verzonden brief in 

gebreke heeft gesteld en CCB gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid 

heeft gesteld de tekortkoming te zuiveren. 

11.5 De Ondernemer vrijwaart CCB van vorderingen van derden, waaronder 

begrepen maar niet beperkt tot een Investeerder, die voortvloeien uit en/of 

verband houden met krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door CCB 

geleverde zaken en/of verleende diensten, tenzij de aansprakelijkheid uitsluitend 

is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van CCB. 

12 BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 

12.1 De Ondernemer kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen nadat het 

analyserapport is opgeleverd. Indien de Ondernemer de overeenkomst wenst op 

te zeggen nadat een Financiering tot stand is gekomen, geldt een opzegtermijn 

van twee maanden. 

12.2 Indien de Ondernemer de overeenkomst rechtsgeldig beëindigd, is de 

Ondernemer verplicht om uit hoofde van de overeenkomst geleverde zaken en 

rechten gelijktijdig terug te leveren, uitoefening van uit hoofde van de 

overeenkomst verleende rechten gelijktijdig te beëindigen en aan CCB te 

vergoeden de door CCB in verband met het aanbod en de totstandkoming en de 

uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten. 

12.3 Beëindiging door de Ondernemer dient schriftelijk plaats te vinden. Als 

datum voor de beëindiging geldt de datum waarop het de Ondernemer de 

schriftelijke mededeling inzake het beëindigen ontvangt of de in de mededeling 

genoemde latere datum.  

12.4 CCB kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen.  

12.5 CCB heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang 

geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering van uit de overeenkomst 

voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te 

schorten, indien één of meer van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt c.q. 

plaatsvinden:  

(a) een aan de Ondernemer toerekenbare tekortkoming in de nakoming van 

één of meer uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden 

voortvloeiende verbintenissen, waaronder uitdrukkelijk begrepen 

betalingsverplichtingen; 

(b) de indiening van een tot het verlenen van (voorlopige) surseance van 

betaling aan de Ondernemer strekkend verzoek; 

(c) de indiening van een tot faillietverklaring van de Ondernemer strekkend 

verzoek; 

(d) handelingsonbekwaamheid van de Ondernemer; 

(e) volledige beschikkingsonbevoegdheid van de Ondernemer;  

(f) executoriaal beslag onder CCB ten laste van de Ondernemer; 

(g) de totstandkoming van een tot ontbinding en/of liquidatie van de 

Ondernemer strekkend besluit; of 

(h) de Ondernemer op enige andere wijze de beschikking over zijn vermogen 

verliest. 

De Ondernemer is verplicht CCB onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden 

van de in dit artikel bedoelde gebeurtenissen.  

12.6 CCB is wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten 

van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op grond van de hiervoor 

in artikel 12.6 bedoelde gebeurtenissen nimmer enige schadevergoeding aan de 

Ondernemer verschuldigd.  

12.7 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar 

verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, 

deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere 

partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij 

de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging 

wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald. 

12.8 Indien Ondernemer één of meer uit de overeenkomsten of uit deze 

algemene voorwaarden voortvloeiende verbintenissen niet nakomt, verbeurt 

Ondernemer aan CCB een boete ter hoogte van €25.000 onverminderd het recht 

van CCB om nakoming van de betrokken verplichting te verlangen en/of om 

schadevergoeding te verlangen.  

13 OVERIGE BEPALINGEN 

13.1 Als verklaringen of gedragingen ten aanzien waarvan de overeenkomst of 

deze algemene voorwaarden de schriftelijke vorm vereist, worden tevens 

beschouwd elektronische verklaringen en/of verklaringen. 

13.2 Ieder vorderingsrecht van de Ondernemer en/of derden jegens CCB 

vervalt een jaar na beëindiging van de uitgevoerde werkzaamheden. 

13.3 Rechten, verplichtingen of vorderingen van de Ondernemer jegens CCB 

zijn (zowel verbintenis- als goederenrechtelijk) niet vatbaar voor overdracht, 

behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van CCB. 

13.4 De Ondernemer zal CCB op de hoogte houden van de juiste NAW-

gegevens van de Ondernemer en CCB onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen 

van wijzigingen van de NAW-gegevens van de Ondernemer. 

14 BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT 

14.1 De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant heeft 

rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van direct of indirect 

uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen. Aanbiedingen van en 

overeenkomsten met CCB worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 

14.2 Indien CCB een niet Nederlandstalige versie van deze algemene 

voorwaarden hanteert en tussen de Nederlandstalige versie en niet 

Nederlandstalige versie verschillen bestaan, is uitsluitend de Nederlandstalige 

versie bindend.  
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