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ALGEMENE VOORWAARDEN THE COUNT FINANCE B.V.  

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Breda  

ARTIKEL I - Definities  

Voor elke overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, worden 
de volgende definities gebruikt:  

• The Count Finance B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd 
en kantoorhoudende te Made aan de Godfried Schalckenstraat 24 en ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 81480512;  

• Overeenkomst: al dan niet schriftelijk aangegane overeenkomst tussen The Count Finance 
B.V. en de Wederpartij met daarin overeengekomen werkzaamheden, welke The Count 
Finance B.V. op verzoek van de Wederpartij (voor deze) dient te verrichten. Hieronder wordt 
in ieder geval verstaan het verzorgen van de financiële administratie, het verstrekken van 
(fiscale) adviezen, zulks in de ruimste zin van het woord;  

• Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met The Count Finance B.V. een overeenkomst heeft 
gesloten; 

• Annulering: als een Wederpartij een Overeenkomst is overeengekomen met The Count 
Finance B.V. en de Wederpartij deze Overeenkomst wenst aan te passen of te annuleren;  

• Aanbieding of Aanbod: elk aanbod door of namens The Count Finance B.V. aan de 
Wederpartij uitgebracht of gedaan, ook wel offerte genaamd;  

• Materiaal: al de door The Count Finance B.V. in het kader van de uitvoering van de 
Overeenkomst aan de Wederpartij verstrekte documentatie, zulks in de ruimste zin van het 
woord; 

• Algemene voorwaarden: Voorwaarden, waaronder werkzaamheden worden verricht door 
The Count Finance B.V.. 

ARTIKEL II - Algemeen  

1. De Wederpartij is gehouden er voor in te staan haar verplichtingen na te komen uit de tussen 
The Count Finance B.V. en de Wederpartij gesloten Overeenkomst en de daarop van 
toepassing verklaarde algemene voorwaarden.  

ARTIKEL III - Totstandkoming en toepasselijkheid van de overeenkomst  

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde 
Aanbieding of Aanbod, orders, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, daaronder 
begrepen via het internet, van The Count Finance B.V., tenzij tussen partijen uitdrukkelijk 
schriftelijk anders is overeengekomen.  

2. Bedingen die afwijken van de in deze voorwaarden voorkomende bedingen, zoals de inkoop- 
of andere voorwaarden van de Wederpartij, zijn tussen partijen niet van kracht, tenzij deze in 
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overleg met The Count Finance B.V. tot stand zijn gekomen en door The Count Finance B.V. 
als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.  

3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Wederpartij zich schriftelijk akkoord 
heeft verklaard met de Opdrachtbevestiging van The Count Finance B.V. of The Count 
Finance B.V. zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de Opdrachtbevestiging van de 
Wederpartij. Het bewijs van de totstandkoming van een overeenkomst kan door partijen 
eveneens op een andere wijze worden bewezen.  

4. The Count Finance B.V. is te allen tijde gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de 
overeenkomst of een gedeelte daarvan over te dragen aan een derde. De Wederpartij heeft 
dan niet het recht om de overeenkomst met The Count Finance B.V. te ontbinden.  

5. De in de Nederlandse taal opgestelde Voorwaarden hebben gelding boven de in de Engelse 
of andere taal vertaalde Voorwaarden.  

6. Aan de voorwaarden van de Wederpartij komt slechts werking toe indien deze niet in strijd 
zijn met de voorwaarden van The Count Finance B.V.. Bij twijfel of discussie prevaleren de 
voorwaarden van The Count Finance B.V.. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de 
voorwaarden worden schriftelijk aan de Wederpartij bevestigd.  

7. De Wederpartij die reeds eerder overeenkomsten met The Count Finance B.V. is aangegaan, 
wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van de voorwaarden op latere 
overeenkomsten van The Count Finance B.V. in te stemmen.  

8. The Count Finance B.V. behoudt zich het recht voor om de overeenkomst in gedeelten uit te 
voeren en de overeenkomst in gedeelten te factureren, zulks voor zover de Overeenkomst 
zulks toelaat en met inachtneming van de redelijkheid en de billijkheid.  

9. Overeenkomsten worden slechts geacht door The Count Finance B.V. aanvaard te zijn, 
wanneer The Count Finance B.V. een bevestiging (per brief of digitaal) heeft gezonden aan de 
Wederpartij. De overeenkomst met de Wederpartij komt door deze bevestiging tot stand.  

ARTIKEL IV - Aanbiedingen en Prijzen  

1. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de daarover verschuldigde 
omzetbelasting en exclusief andere kosten.  

2. Alle door The Count Finance B.V. gehanteerde prijzen zijn gesteld in euro’s, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen  

3. Alle door The Count Finance B.V. gedane Aanbieding en Aanbod zijn vrijblijvend, tenzij 
schriftelijk anders is aangegeven. Zij kunnen vijf werkdagen na de aanvaarding voor de 
Wederpartij nog door The Count Finance B.V. worden herroepen.  

4. Toezending van Aanbiedingen en/of (andere) documentatie aan de Wederpartij verplicht The 
Count Finance B.V. niet tot aanvaarding van een Overeenkomst. The Count Finance B.V. is 
gehouden een eventuele afwijzing van de aanvaarding zo spoedig mogelijk, maar in elk geval 
binnen 14 dagen aan de Wederpartij ter kennis te brengen.  

5. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de eventueel bij aanvraag door de Wederpartij verstrekte 
gegevens.  
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6. Onverminderd het bovenstaande zijn de Aanbiedingen of Aanbod van The Count Finance B.V. 
geldig gedurende 30 dagen, gerekend vanaf de dag der verzending van de Aanbieding of 
Aanbod of zoveel korter als in de Aanbiedingen of Aanbod is aangegeven.  

7. Indien: a. tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs 
van de ter beschikking gestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door de overheid 
en/of vakorganisaties wijzing wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, invoerrechten 
of sociale bepalingen, is The Count Finance B.V. gerechtigd deze verhogingen aan de 
Wederpartij door te berekenen. Mocht tussen de voormelde data een nieuwe prijslijst door 
The Count Finance B.V. en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is 
The Count Finance B.V. gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de Wederpartij in rekening te 
brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen. b. de Wederpartij een 
natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat 
prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden 
doorberekend/in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die 
Wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.  

8. The Count Finance B.V. heeft het recht te bedingen dat door de Wederpartij - alvorens de 
betreffende werkzaamheden worden verricht - een voorschot wordt betaald. De hoogte 
hiervan wordt bepaald door The Count Finance B.V. met inachtneming van de redelijkheid.  

9. Indien door The Count Finance B.V. duidelijke rekenfouten zijn gemaakt kunnen deze te allen 
tijde door haar worden hersteld.  

10. Indien de Wederpartij de prijs met een creditcard betaalt is The Count Finance B.V. 
gerechtigd het betreffende bedrag te vermeerderen met de kosten die de betreffende 
creditmaatschappij aan The Count Finance B.V. daarvoor berekend.  

ARTIKEL V - Annuleringen en Wijzigingen 

1. De Wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de Overeenkomst ex art. 
6:265 BW e.v. of andere wettelijke bepalingen tenzij Annulering door  The Count Finance B.V. 
uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.  

2. The Count Finance B.V. behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen in de overeenkomst 
aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de 
Wederpartij hierdoor het recht heeft de Overeenkomst te annuleren of te (laten) ontbinden.  

3. De Wederpartij aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de Opdracht wordt 
uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de Opdracht daardoor kan worden 
beïnvloed. The Count Finance B.V. zal de Wederpartij daaromtrent zo spoedig mogelijk op de 
hoogte stellen.  

4. Indien de Wederpartij The Count Finance B.V. verzoekt tot het aanbrengen van wijzigingen 
en/of aanvullingen in de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen zal The Count 
Finance B.V. daaraan gevolg geven enkel indien zulks binnen haar mogelijkheden ligt. The 
Count Finance B.V. kan nimmer worden verplicht aan dergelijke verzoeken gevolg te geven. 
The Count Finance B.V. moet een dergelijk verzoek schriftelijk of elektronisch ontvangen 
hebben.  
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5. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden leidt tot 
meerwerk door The Count Finance B.V., zullen die door haar steeds volgens de dan geldende 
tarieven aan de Wederpartij in rekening gebracht worden. Indien een wijziging c.q. 
aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden leidt tot minderwerk kan dat weliswaar 
tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch The Count Finance B.V. 
behoud het recht om de Wederpartij de door The Count Finance B.V. reeds gemaakte kosten 
en/of de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en/of de gederfde winst in 
rekening te brengen.  

6. Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium mondeling of elektronisch 
door The Count Finance B.V. aan de Wederpartij worden gemeld, doch in elk geval 
voorafgaande aan de uitvoering daarvan. De Wederpartij gaat akkoord met de uitvoering van 
meerwerk en de kosten daarvan, tenzij de Wederpartij daartegen binnen 5 dagen na 
schriftelijke kennisgeving aan The Count Finance B.V. protesteert.  

7. Annulering van een overeenkomst dient minimaal 10 werkdagen van te voren schriftelijk of 
digitaal (per e-mail) te geschieden. Indien de Annulering korter dan 10 werkdagen 
plaatsvindt, wordt behoudt The Count Finance B.V. zich het recht voor om annuleringskosten 
in rekening te brengen. 

8. Opzegging van de overeenkomst dient te allen tijde schriftelijk te geschieden (per email of 
brief), doch uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de nieuwe periode. Indien sprake is van 
een overeenkomst voor onbepaalde tijd dient de overeenkomst uiterlijk 2 maanden voor 
aanvang van het nieuwe kalenderjaar opgezegd te worden. Indien niet (tijdig) is opgezegd 
wordt de overeenkomst automatisch verlengd conform de oorspronkelijk overeengekomen 
periode. 

9. Tussentijdse Annulering van de overeenkomst is mogelijk, maar geeft geen recht tot 
restitutie van het overeengekomen bedrag dat vermeld staat in de overeenkomst.  

ARTIKEL VI - Betaling  

1. Alle betalingen dienen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden zonder enig 
recht van de Wederpartij op korting, opschorting of verrekening, tenzij tussen partijen 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  

2. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en inclusief de daarover verschuldigde 
omzetbelasting.  

3. Alle door de Wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele 
rente en door The Count Finance B.V. gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter 
voldoening van de oudste openstaande facturen.  

4. Indien de Wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk jegens The Count 
Finance B.V. nakomt, een en ander zoals vermeld in dit artikel, is de Wederpartij in verzuim 
zonder dat hiervoor een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft The 
Count Finance B.V. het recht per maand aan de Wederpartij de wettelijke handelsrente in 
rekening te brengen over het openstaande bedrag, vermeerderd met 4 procentpunten, te 
rekenen vanaf de vervaldatum tot aan de datum van algehele voldoening. Een gedeelte van 
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een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand. Tevens geeft niet of 
niet tijdige betaling The Count Finance B.V. het recht haar prestatie ingevolgde de 
overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden. Zonder dat de Wederpartij recht heeft 
op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. 

 

5. Ingeval de Wederpartij:  
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek 

tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van 
haar eigendommen wordt gelegd,   

b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,  
c. enige uit kracht der wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet 

nakomt,  
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde 

termijn te voldoen,  
e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte 

daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of 
reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van 
haar bedrijf, geeft The Count Finance B.V. het recht, hetzij de overeenkomst te 
ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de Wederpartij op grond van de 
door The Count Finance B.V. verleende diensten, terstond en zonder dat enige 
waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles 
onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en rente.  

6. Indien de Wederpartij een of meer tegenvorderingen tegen The Count Finance B.V. heeft, 
dan wel zal verkrijgen, ziet de Wederpartij af van het recht op compensatie met betrekking 
tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht compensatie/verrekening, geldt 
eveneens indien de Wederpartij surseance van betaling aanvraagt, of in staat van 
faillissement wordt verklaard. 

7. De betaling dient rechtstreeks aan The Count Finance B.V. te worden voldaan door storting 
op het door The Count Finance B.V. aangegeven bankrekeningnummer, tenzij anders 
overeengekomen. De datum van creditering op de bankrekening van The Count Finance B.V. 
geldt als betalingsdatum.  

8. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso van de vordering(en) komen ten 
laste van de Wederpartij. Deze worden vastgesteld op 15 % van het factuurbedrag 
onverminderd het recht van The Count Finance B.V. de meerdere schade van de Wederpartij 
te vorderen. Van de inkomende betalingen van de in verzuim zijnde Wederpartij worden 
alsdan eerst deze buitengerechtelijke kosten en renten voldaan, waarna met het resterende 
bedrag de oudst openstaande facturen worden afgeboekt.  

9. Indien de Wederpartij een schuldenregeling met zijn crediteuren tracht te treffen, ingeval 
van faillissement, aanvraag van surseance van betaling of WSNP, beslaglegging en/of 
liquidatie van de onderneming alsmede ingeval van overlijden en/of onder curatele stelling is 
al hetgeen The Count Finance B.V. van de Wederpartij te vorderen heeft direct opeisbaar, 



 

 

 

You can COUNT on us! 

 

onverminderd het recht van The Count Finance B.V. de meerdere schade van de Wederpartij 
te vorderen.  

ARTIKEL VII - Eigendomsvoorbehoud  

1. Alle aan Wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van The Count Finance B.V., doch 
voor rekening en risico van Wederpartij, totdat alle bedragen die de Wederpartij 
verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of 
verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de vorderingen wegens het 
tekortschieten in de nakoming Wederpartij van deze of soortgelijke overeenkomst(en), 
waaronder begrepen rente en kosten van invordering, door de Wederpartij volledig zijn 
voldaan.  

2. Wederpartij wendt alle daartoe benodigde zorg aan en neemt alle daartoe dienstige 
maatregelen om de in het vorige lid bedoelde zaken af te scheiden en afgescheiden te 
houden van de overige bij Wederpartij aanwezige zaken. Hiertoe zal Wederpartij de in het 
eerste lid genoemde zaken in ieder geval afzonderlijk opslaan en/of merken, op een zodanige 
manier dat deze voor derden duidelijk zijn te herkennen als eigendom van The Count Finance 
B.V.. Wederpartij is gehouden aan The Count Finance B.V. of aan The Count Finance B.V. 
gevolmachtigde te allen tijde vrije toegang te verlenen tot de ruimten waarin de door The 
Count Finance B.V. geleverde zaken zich bevinden.  

3. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op Wederpartij is overgegaan, is het de 
Wederpartij niet toegestaan de zaken te verwerken, buiten uw feitelijke macht te brengen, 
te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren.  

4. Wederpartij is gehouden derden die zich op de door The Count Finance B.V. geleverde zaken 
willen verhalen te wijzen op het eigendomsrecht van The Count Finance B.V. Voorts is 
Wederpartij gehouden The Count Finance B.V. vervolgens onverwijld op de hoogte te stellen.  

5. Indien Wederpartij tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen of, indien The Count 
Finance B.V. goede grond heeft te vrezen dat Wederpartij in de verplichtingen tekort zal 
schieten, kan The Count Finance B.V. het door The Count Finance B.V. gemaakte 
eigendomsvoorbehoud inroepen.  

6. Indien The Count Finance B.V. een beroep doet op het door The Count Finance B.V. 
gemaakte eigendomsvoorbehoud, is de Wederpartij verplicht desgevraagd onmiddellijk en 
kosteloos de geleverde zaken in The Count Finance B.V. feitelijke macht te brengen.  

ARTIKEL VIII - Aansprakelijkheid  

1. De aansprakelijkheid van The Count Finance B.V. voor alle directe schade en kosten, welke 
veroorzaakt is/zijn dan wel rechtstreeks verband houdt/houden met een tekortkoming in de 
uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag.  

2. The Count Finance B.V. is nimmer aansprakelijk voor (alle) indirecte schade en kosten, welke 
veroorzaakt is/zijn door dan wel rechtstreeks verband heeft/houden met een gebrek aan de 
geleverde dienst of het geleverde materiaal.  

3. The Count Finance B.V. spant zich ervoor in om de Overeenkomst naar behoren en conform 
hetgeen ter zake is overeengekomen uit te voeren. Geringe afwijkingen zoals bepaald in 
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artikel V van deze voorwaarden geven de Wederpartij niet het recht de levering van de 
dienst en/of het Materiaal te weigeren, tenzij deze afwijkingen zodanig zijn dat deze in 
redelijkheid niet door de Wederpartij te hoeven worden aanvaard.  

4. The Count Finance B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van een onjuiste 
informatie welke door de Wederpartij is verstrekt.  

5. The Count Finance B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de 
datum, waarop de Overeenkomst dient te zijn uitgevoerd welke het gevolg is van handelen 
door de Wederpartij. 

6. The Count Finance B.V. is nimmer aansprakelijk voor gebreken en/of enige schade aan 
apparatuur, bescheiden, materialen of andere zaken van de Wederpartij, welke The Count 
Finance B.V. in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft. De 
Wederpartij is verplicht dergelijke goederen afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.  

7. The Count Finance B.V. is niet aansprakelijk voor druk- of schrijffouten in brochures, folders, 
handleidingen, gebruiksaanwijzingen, afbeeldingen, lesmateriaal, e.d.  

8. The Count Finance B.V. is niet aansprakelijk voor schade die tijdens het transport aan het 
materiaal is toegebracht.  

9. De Wederpartij vrijwaart The Count Finance B.V. en stelt haar schadeloos ter zake van alle 
aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van The 
Count Finance B.V. in deze voorwaarden in de verhouding met de Wederpartij is uitgesloten, 
tenzij deze schade mede het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van The Count 
Finance B.V.  

ARTIKEL IX - Overmacht  

1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van The Count 
Finance B.V. onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand 
komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst 
blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, zeer 
slechte weersomstandigheden, aanzienlijke files, (griep) epidemie(ën), (burger)oorlog, 
oorlogsgevaar, (werk)staking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en 
andere ernstige storingen in het bedrijf van The Count Finance B.V. of diens leveranciers.  

2. In het geval dat The Count Finance B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan 
haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, 
is The Count Finance B.V. gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel 
afzonderlijk te factureren. Alsdan is de Wederpartij verplicht om deze factuur te voldoen als 
betrof het een afzonderlijke overeenkomst.  

3. Indien The Count Finance B.V. binnen een redelijke termijn niet in staat blijkt haar 
verplichtingen jegens de Wederpartij na te komen als gevolg van een in lid 1 van dit artikel 
omschreven gebeurtenis, hebben zowel The Count Finance B.V. als de Wederpartij het recht 
de tussen hen bestaande overeenkomst te ontbinden, zonder dat The Count Finance B.V. 
jegens de Wederpartij gehouden is tot vergoeding van enige schade verband houdende met 
de ontbinding.  
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ARTIKEL X - Persoonsgegevens  

1. De door The Count Finance B.V. verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de 
uitvoering van de overeenkomst door The Count Finance B.V. verwerkt en worden gebruikt 
voor de efficiënte inrichting van The Count Finance B.V. in het kader van marktonderzoek en 
marktbenadering.  

2. De Wederpartij heeft een inzage- en correctierecht met betrekking tot de over hen 
opgenomen persoonsgegevens. Daarnaast is de Wederpartij gerechtigd bezwaar te maken 
bij The Count Finance B.V. tegen het verwerken van zijn of haar gegevens. 

3. De Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of 
namens haar aan The Count Finance B.V. verstrekte gegevens en informatie, daaronder 
begrepen de juiste adressen welke The Count Finance B.V. nodig heeft voor het naar 
behoren uitvoeren van de overeenkomst.  

 

ARTIKEL XI - Geheimhouding  

1. The Count Finance B.V. is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die 
de Wederpartij kenbaar heeft gemaakt tijdens de duur van de Overeenkomst. Informatie 
geldt als vertrouwelijk als dit door de Wederpartij uitdrukkelijk is aangegeven of als dit 
voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van 
een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, The Count Finance B.V. verplicht is de 
vertrouwelijke informatie aan een derde te verstrekken. 

ARTIKEL XII – Toepasselijk recht / bevoegde rechter  

1. In het geval dat de rechter heeft vastgesteld dat één of meer bepaling(en) uit deze 
voorwaarden onredelijk bezwarend is/zijn zal de desbetreffende bepaling moeten worden 
uitgelegd in het licht van de overige bepalingen van deze overeenkomst en wel zodanig dat 
de bepaling in alle redelijkheid door The Count Finance B.V. jegens haar Wederpartij kan 
worden ingeroepen. De omstandigheid dat de rechter heeft vastgesteld dat één of meer 
bepalingen uit deze voorwaarden onredelijk bezwarend zijn laat de werking van de overige 
bepalingen onverlet.  

2. Op de tussen The Count Finance B.V. en de Wederpartij gesloten overeenkomsten is 
uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende 
geschillen zullen eveneens naar Nederlands Recht worden berecht. Eventuele geschillen 
zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Breda, zij het dat The Count 
Finance B.V. de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde 
rechter in plaats waar de Wederpartij woont en/of is gevestigd.  

ARTIKEL XIII - Slotbepaling  

1. De Wederpartij behoort zich in bijzijn van The Count Finance B.V. behoorlijk te gedragen 
volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de Wederpartij na herhaaldelijke 
waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft The Count Finance B.V. het recht 
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de Overeenkomst te weigeren of te beëindigen zonder opgaaf van redenen. The Count 
Finance B.V. is in dit geval niet verplicht om schade die Wederpartij lijdt te vergoeden noch is 
zij hiervoor aansprakelijk.  

2. Door het maken van een afspraak gaat de Wederpartij akkoord met de Algemene 
Voorwaarden van The Count Finance B.V..  

3. In alle gevallen waarin de onderhavige Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist The 
Count Finance B.V. bij monde van haar directie.  

4. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda 

 

Made, januari 2021     The Count Finance B.V. 

 

 

 


