VOORFINANCIËLE
DIENSTVERLENERS
ALGEMENEVOORWAARDEN
Artikel 1: Definities
1.1 WoonGoedHypotheken.:
WoonGoedHypothekengevestigdte Dinteloordaan de Zuidlangeweg5 4671 TP hierna te
Hypotheken",
noemen:"WoonGoed
1.2 Opdrachtgever.
De natuurlijkeof rechtspersoon
aan wie WoonGoedHypothekenenige offerte heeft verstrekt,
heeftgesloten.
aanbiedingheeftgedaanof metwie zij een overeenkomst
1.3 Opdracht:
De door opdrachtgever
aan WoonGoedHypotheken
verstrekteopdrachtom te adviserenover of
product.
vaneenfinancieel
te bemiddelen
bij hetafsluiten
1.4 FinancieelProduct:
De hypotheek,verzekering,belegging-of spaarrekening
of het kredietwaaroverWoonGoed
waarvanWoonGoed
zal bemiddelen.
Hypotheken
zal adviseren
en/ofbij de afsluiting
Hypotheken
1.5 Financiëlelnstelling:
De partij bij wie hetfinanciëleproductwordtafgesloten.
Artikel2: Opdracht
2.1 Een overeenkomst
tussenopdrachtgever
en WoonGoedHypothekenwordt geachttot stand te
zijn gekomenop het momentdat WoonGoedHypotheken
een opdrachtschriftelijk
heeftaanvaard,
daarvanis begonnen.
WoonGoedHypotheken
is bevoegdom aan haar
danwel metde uitvoering
verstrekteopdrachtenzonderopgavevan redenente weigeren,ook nadat ziilvoor het verrichten
van werkzaamheden
heeftverstuurd.
een offerteaan opdrachtgever
2.2 Alle aan WoonGoed Hypothekenverstrekteopdrachtenkomen uitsluitendtot stand met
WoonGoedHypothekenen worden door haar uitgevoerd,ook als het de bedoelingvan
opdrachtgeveris dat de opdrachtdoor een bepaaldebij WoonGoedHypothekenwerkzame
persoonzal wordenuitgevoerd.
2.3 Aan WoonGoed Hypotheken verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot
niettot resultaatsverplichtingen,
inspanningsverplichtingen
van WoonGoedHypotheken,
tenzijuit
de aardvan de verstrekteopdrachtof uit hetgeenpartijenzijnovereengekomen
andersblijkt.
zijn door WoonGoed Hypothekenopgegeven
2.4 Tenzq schriftelijkanders is overeengekomen
termijnenwaarbinnenzij de haar verstrekteopdrachtzal uitvoeren,nimmerte beschouwenals
fataletermijn.
2.5 Deze algemenevoonruaarden
zijn mede bedongenten behoevevan de bestuurdersen/of
De toepasselijkheid
vennotenvanWoonGoedHypotheken
en allevoorhaarwerkzamepersonen.
daarvanblijftbestaanindienvoormeldebestuurders/vennoten
en/of anderevoor haarwerkzame
personennietmeervoorWoonGoedHypotheken
werkzaamzijn.
2.6 Eventueleinkoop-of anderevoonivaarden
waarnaaropdrachtgever
bij de acceptatievan een
verwijstzijn nietvan toepassing,
tenzijdeze
aanbodof offerteof het sluitenvan een overeenkomst
zondervoorbehoud
zijnaanvaard.
doorWoonGoedHypotheken
en schriftelijk
Artikel3: Aanbiedingenen offertesvan FinanciëleInstellingenen adviezenWoonGoed
Hypotheken
3.1 Door WoonGoed Hypotheken namens een financiële Instelling aan opdrachtgever
gepresenteerde
aanbiedingen
of offerteszijn, tenzijdaarinuitdrukkelijk
andersis aangegeven,
vrijblijvend
van acceptatie
doorde betreffende
financiële
Instelling.
en ondervoorbehoud
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met betrekkingtot de kostenvan een
3.2 Aan door WoonGoedHypothekengemaakteberekeningen
van opdrachtgever,
financieelproducten de eventueledoorwerking
daarvanin de maandlasten
geenrechtenontlenen.Dezeberekeningen
kan opdrachtgever
dienenals voorlopig
en indicatief
te wordenbeschouwden kunnenonderhevigzijn aan tussentijdserente-en premiewijzigingen.
welke door opdrachtgever
is
Pas wanneereen financiëleInstellingeen offerteheeft uitgebracht
geaccepteerd,
kan WoonGoedHypothekeneen definitieveberekeningvan de maandlasten
verschaffen.
verstrekteadviezenzijn momentopnames
en
3.3 Door WoonGoedHypothekenaan opdrachtgever
gebaseerdop versimpeldeveronderstellingen
van de op dat moment geldendewet- en
welke door
regelgeving.
Pas wanneereen financiëleInstellingeen offerteheeft uitgebracht
is geaccepteerd,
kan WoonGoedHypothekeneen definitieveberekeningvan de
opdrachtgever
maandlasten
verschaffen.
Artikel 4: communicatie
4.1 In het geval opdrachtgeverenig digitaalberichtaan WoonGoedHypothekenheeft verzondenmag
hij er pas op vertrouwen dat dit bericht WoonGoed Hypotheken heeft bereikt indien hij een
heeft
bevestigingvan de ontvangstdaarvan,niet zijnde een automatischeontvangstbevestiging,
ontvangen.
4.2 Algemene,al dan niet op internet,al dan niet op aanvraagvan opdrachtgever,door WoonGoed
Hypotheken verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door
WoonGoed Hypotheken gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht,
behoudensvoor zover uit mededelingvan WoonGoed Hypothekenhet tegendeelblijktof het een
op de persoonlijkesituatievan opdrachtgevertoegespitstadvies betreft.
4.3 Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan WoonGoed Hypotheken heeft bekend gemaakt,
mag WoonGoed Hypotheken erop vertrouwen dat opdrachtgever bereikbaar is op het door hem
bij aanvangvan de opdrachtopgegevenadres,waaronderbegrependiens e-mailadres.
AÉikel 5: Inschakeling derden
5.1 Het is WoonGoed Hypothekentoegestaan om bij de uitvoeringvan de aan haar verstrekte
opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakelingvan deze derden
gemoeidekostenworden doorbelastaan opdrachtgever.
5.2 Voor zover WoonGoed Hypotheken bij de uitvoeringvan de aan haar verstrekte opdracht gebruik
moet maken van door externeadviseursopgesteldeadviezen,waaronderbegrepenadviezenvan
accountants,advocaten,fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijktevoren overleg plegen met
opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht
nemen. WoonGoed Hypotheken is niet aansprakelijkvoor (toerekenbare)tekortkomingenvan
deze externe adviseurs.
voor
5.3 WoonGoed Hypothekenis, op gelijkewijze als voor haar eigen werknemers,verantwoordelijk
de door haar bij de uitvoeringvan de aan haar verstrekteopdrachtingeschakeldederden,die niet
zijn aan te merken als externe adviseurin de zin van het hiervoorin artikel5.2. bepaalde,zoals
uitzendkrachten,
externeadministratiebureaus
etc.

AÉikel 6: Honorarium en betaling
6.1 Het voor haar dienstverlening
aan WoonGoedHypothekentoekomendehonorariumkan begrepen
zijn in de aan opdrachtgeverdoor de financiëleinstellingin rekeningte brengen bedragenof er
kan een uurtarief of vast honorarium worden overeengekomen. Partijen maken hier steeds op
voorhand afsprakenover.
6.2 Wijzigingen in van overheidswegeopgelegde belastingenen/of heffingen worden altijd aan
opdrachtgeverdoorberekend.WoonGoed Hypothekenis gerechtigdovereengekomentarieven
tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de opdracht stijgingen voordoen in
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de kostenvan materialenof dienstendie voor de uitvoeringvan de opdrachtnodig zijn, en/of van
andere kosten,welke de kostprijsvan WoonGoed Hypothekenbeïnvloeden.
6.3 Facturenvan WoonGoed Hypothekendienen door opdrachtgeverte worden betaald binnen 30
dagen na de factuurdatum op de door WoonGoed Hypotheken voorgeschreven wijze, tenzij
schriftelijkanders is overeengekomenof de factuurandersvermeldt.
6.4 Voor zover WoonGoed Hypotheken namens een financiële Instellingrenten of premies aan
opdrachtgeverin rekeningbrengt,dient opdrachtgeverzich te realiserendat het niet, of niet tijdig,
voldoen van in rekening gebrachtepremies en/of rente tot gevolg kan hebben dat de door hem
afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico,
dan wel kan leiden tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop een afgesloten
hypotheek betrekkingheeft.
6.5 Verrekeningdoor opdrachtgevervan door WoonGoed Hypothekenvoor haar dienstverleningin
rekening gebrachte bedragen met een door opdrachtgevergestelde tegenvordering,dan wel
opschorting van betaling door opdrachtgever in verband met een door deze gestelde
tegenvordering,is slechts toegestaan voor zover de tegenvorderingdoor WoonGoed Hypotheken
uitdrukkelijken zondervoorbehoudis erkendof in rechteonherroepelijkis vastgesteld.
6.6 Indien opdrachtgeverde door WoonGoed Hypotheken in rekening gebrachte bedragen niet
binnen de overeengekomentermijn betaalt,raakt opdrachtgever,zonder dat een voorafgaande
ingebrekestellingnodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldígd.
Indien de opdrachtgeverook na ingebrekestelling
nalatig blijft om het openstaandebedrag aan
WoonGoed Hypotheken te voldoen kan WoonGoed Hypotheken de incassering van haar
vorderinguit handen geven, in welk geval opdrachtgevertevens gehoudenzal zijn tot vergoeding
van de buitengerechtelijke
incassokosten.De hoogte van de buitengerechtelijke
incassokosten
wordt vastgesteldop 15% van het bedrag waarvan betalingwordt gevorderd.
6.7 Door opdrachtgevergedane betalingenstrekkensteedseerst têr afdoeningvan alle verschuldigde
rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt
opdrachtgeverdat de voldoeningbetrekkingheeft op een laterefactuur.
6.8 Indien de kredietwaardigheidvan opdrachtgeverdaartoe naar het oordeel van WoonGoed
Hypotheken aanleiding geeft, is WoonGoed Hypotheken bevoegd om de levering van haar
diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn
betalingsverplichtingen
heeft verschaft.

Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgeverzal steeds, gevraagd en ongevraagd,alle relevanteinformatieverstrekkenaan
WoonGoed Hypotheken die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar
verstrekteopdracht.Hieronderdient onder andere,doch niet uitsluitend,te worden begrepeneen
situatiewaarin er zodanigeveranderingenoptredenin de gezinssamenstelling,
het inkomenof de
vermogenssituatievan opdrachtgever,dat WoonGoed Hypothekenhaar adviezen daaraan zou
moeten aanpassen of dat reeds afgeslotenfinanciëleproductenmogelijk niet meer toereikend
zijn.
7.2 WoonGoed Hypothekenkan slechts ten opzichte van opdrachtgeveraan de op haar rustende
zorgverplichting
voldoenindienopdrachtgeverhet in 7.1 bepaaldestriktnaleeft.
7.3 Indien voor de uitvoeringvan de overeengekomenopdracht noodzakelijkegegevens niet, niet
tijdig of niet overeenkomstigde gemaakteafsprakenter beschikkingvan WoonGoed Hypotheken
zijn gesteld,of indien opdrachtgeverop andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen
heeft
voldaan,is WoonGoed Hypothekenbevoegd over te gaan tot opschortingvan de uitvoeringvan
de opdracht.
7.4 Opdrachtgeveris zelf volledigverantwoordelijk
voor de juistheiden volledigheidvan alle door hem
aan WoonGoed Hypothekenverschafteinformatie.
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Artikel 8: Aansprakelijkheid van WoonGoed Hypotheken
8.1 ledere aansprakelijkheidvan WoonGoed Hypotheken alsmede van haar bestuurders,haar
werknemersen de door WoonGoed Hypothekenbij de uitvoeringvan de opdrachtingeschakelde
personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering
van WoonGoed Hypothekenwordt uitgekeerd,inclusief het
door WoonGoed Hypothekente dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden
nadere informatieover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
verstrekt.
8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering
van WoonGoed
Hypothekenin een specifiekgeval geen dekkingverleent,is de aansprakelijkheid
van WoonGoed
Hypothekenalsmedevan haar bestuurders,haar werknemersen de door WoonGoed Hypotheken
bij de uitvoeringvan de opdrachtingeschakeldepersonen,beperkt tot maximaal het totaal van
het, ter zake de opdrachtdie aan de ontstaneschadeten grondslagligt, aan de opdrachtgeverin
rekening gebrachte honorarium. Indien WoonGoed Hypotheken geen honorarium voor haar
dienstverleningaan opdrachtgeverin rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheidvan
WoonGoed Hypothekenen de hare beperkttot de door de financiëleInstellingaan opdrachtgever
in rekeninggebrachtepremie.
8.3 De uitvoeringvan de verstrekteopdracht geschiedt uitsluitendten behoeve van opdrachtgever.
Derdenkunnenaan de inhoudvan de verrichtewerkzaamhedenvoor opdrachtgevergeen
rechten ontlenen.
8.4 WoonGoed Hypothekenis nimmer aansprakelijkvoor schade welke door de opdrachtgeverof
derden wordt geleden als gevolg van onjuiste,onvolledigeof ontijdigedoor de opdrachtgever
verstrekteinlichtingen.
8.5 WoonGoed Hypothekenis nimmer aansprakelijkvoor welke schade dan ook die voortvloeituit
fouten in door WoonGoed Hypotheken gebruikte software of andere computerprogrammatuur,
tenzij deze schade door WoonGoedHypothekenkan worden verhaaldop de leveranciervan de
betreffendesoftware of computerprogrammatuur.
8.6 WoonGoed Hypothekenis nimmer aansprakelijkvoor welke schade dan ook die voortvloeituit
de omstandigheid dat door opdrachtgever aan WoonGoed Hypotheken verzonden
(email)berichten
WoonGoedHypothekenniet hebbenbereikt.
8.7 WoonGoed Hypothekenis nimmer aansprakelijkvoor welke schade dan ook die voortvloeituit
de omstandigheiddat de opdrachtgeverde aan hem in rekeninggebrachtepremiesen/of renten
voor door hem, na bemiddelingvan WoonGoed Hypotheken,afgeslotenfinanciëleproducten,
niet tijdig heeft voldaan.
van WoonGoed Hypothekenvoor
8.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid
schade welke veroorzaaktis door de opzet of bewuste roekeloosheidvan haar ondergeschikten.
8.9 Opdrachtgeveris eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met WoonGoed
HypothekenindienWoonGoedHypothekenzelfs na deugdelijkeingebrekestelling
toerekenbaarin
gebreke bl|ft om aan haar verplichtingen jegens
opdrachtgever te voldoen.
Betalingsverplichtingen
welke zijn ontstaanvoor het tijdstipvan ontbindingen/of welke betrekking
hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgeverte worden
nagekomen.
Artikel9: Overmacht
9.1 WoonGoed Hypothekenis niet gehoudentot het nakomenvan enige verplichtingindien dit voor
WoonGoed Hypotheken redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van
WoonGoed Hypotheken ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen
bestaandeomstandigheden.
9.2 Een tekortkomingin de nakomingvan een verplichtingvan WoonGoed Hypothekengeldt in ieder
geval niet als toerekenbaaren komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming
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door of bij haar leveranciers,onderaannemers,vervoerders en/of andere ingeschakelde derden,
bij brand, werkstakingof uitsluiting,relletjesof oproer, oorlog, overheidsmaatregelen,
waaronder
vorst en alle andere omstandighedenwelke van dien aard
uitvoer-,invoer-of doorvoerverboden,
zijn dat gebondenheidniet meer van WoonGoedHypothekenkan worden gevergd.
Artikel í0: Bescherming persoonsgegevens
10.1 Door opdrachtgeveraan WoonGoed Hypotheken verstrekte persoonsgegevenszullen door
WoonGoed Hypothekenniet worden gebruiktof verstrektaan derden voor andere doeleinden
dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de
opdrachtgeverte verzendenmailingene.d., behoudensvoor zover WoonGoed Hypothekenop
grond van de wet oÍ openbareorde in het kader van haar bedrijfsuitoefening
verplichtis om de
betreffendegegevens aan een daartoe aangewezen instantiete verstrekken.
10.2 Indien opdrachtgeverbezwaar heeft tegen opname van diens persoongegevensin enige
mailinglist e.d. van WoonGoed Hypotheken, zal WoonGoed Hypotheken de betreffende
gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand
ven,vijderen.
AÉikel I 1 : Klachteninstituut
11.1 WoonGoed Hypotheken is aangesloten bij het KlachteninstituutFinanciële Dienstverlening
(KlFlD) onder nummer 300006911. Een geschil voortvloeienduit offertes, aanbiedingenen
overeenkomstenwaarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van
de opdrachtgevervoor bindend advies worden voorgelegdaan hetzij de Geschillencommissie
FinanciëleDienstverlening,
hetzijde burgerlijkerechter.
11.2 WoonGoed Hypothekenconformeertzich op voorhand aan een door de Geschillencommissie
FinanciëleDienstverlening
te geven bindendadvies,voor zover het belangvan het voorgelegde
geschil een bedragvan € 25.000,=(zeggeen schrijvenvijfentwintigduizend
euro) niet te boven
gaat. lndien het betreffendegeschil genoemdgeldelijkbelang te boven gaat, heeft WoonGoed
Hypothekende mogelijkheidom niet mee te werken aan een bindendadvies.
Artikel 12:Yewal van recht
12.1 Klachten met betrekkingtot door WoonGoed Hypotheken verrichte werkzaamheden of de
hoogte van de door haar in rekening gebrachtebedragen,dienen, op straffe van verval van
recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat opdrachtgever de stukken, informatie of factuur
waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijzekennis had kunnen
nemen van de door hem geconstateerdetekortkoming in de prestatie van WoonGoed
Hypotheken,te worden ingediend bij WoonGoed Hypotheken.Het indienen van een klacht
van opdrachtgeverop.
schort nimmerde betalingsverplichtingen
12.2 Allevorderingsrechten
en andere bevoegdhedenvan opdrachtgeveruit welke hoofdedan ook in
verband met door WoonGoed Hypothekenverrichtewerkzaamheden,vervallenin ieder geval
vijf jaar na het moment waarop opdrachtgeverbekend werd of redelijkerwijsbekend kon zijn
met het bestaanvan deze rechtenen bevoegdheden.
AÉikel 13: Diversen
13.1 Op alle door WoonGoedHypothekenuitgebrachteaanbiedingenen offertesalsmedeop de door
haar aanvaardeopdrachten is het Nederlandserecht van toepassing.
13.2 ln het geval de inhoud van schriftelijktussen WoonGoed Hypotheken en opdrachtgever
gemaakte afspraken,afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren
de schriftelijkgemaakte afspraken.
13.3 Afl/vijkingenvan en/of aanvullingen op deze algemene vooruyaardenbinden WoonGoed
Hypotheken slechts voor zover deze uitdrukkelijkschriftelijktussen WoonGoed Hypotheken en
opdrachtgeverzijn overeengekomen.
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13.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaardennietig blijkt te zijn, wordt alleen de
betreffendebepaling van toepassinguitgesloten,alle overige bepalingenblijven hun gelding
onverkortbehouden.
13.5 WoonGoed Hypothekenis gerechtigdde inhoud van deze algemene voorwaardentussentijds
eenzijdig te wijzigen. In het geval WoonGoed Hypotheken tot tussentijdse wijziging overgaat
stelt zij opdrachtgeverdaarvan in kennis onder gelijktijdigetoezending van de aangepaste
algemenevoonvaarden.Opdrachtgeveris gerechtigdbinnen 30 dagen na de datum waarop hij
in kennisis gesteldvan de betreffendewijzigingentegen de toepasselijkheid
van de aangepaste
voorwaarden beztmar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van
toepassingzijnde algemene voorwaarden.Indien opdrachtgevertegen de gewijzigdeinhoud
van de algemenevoorwaardengeen beanaar maakt beheersendeze vanaf de door WoonGoed
Hypothekengenoemdedatum de tussen partijengemaakteafspraken.
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