ALGEMENE VOORWAARDEN
Art. 1 Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tot zakelijke dienstverlening verstrekt aan VK Incasso B.V.,
waaronder begrepen aan haar bestuurder(s) of werknemers verstrekte opdrachten.
2. Op een opdracht zijn en blijven de algemene voorwaarden van toepassing, zoals deze ten tijde van het verstrekken van de opdracht
zijn gedeponeerd.
Art. 2 Opdracht
1. Alle opdrachten worden voor en namens de besloten vennootschap aanvaard. Het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en
7:409 lid 1 BW wordt uitgesloten.
2. VK Incasso B.V. heeft het recht om – zonder opgave van redenen – het in behandeling nemen of continueren van een opdracht te
weigeren, zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding.
3. Uitvoering van de opdrachten vindt waar nodig plaats met in achtneming van de bepalingen uit de Wet identificatie bij dienstverlening
en de Wet melding ongebruikelijke transacties.
Art. 3 Incassokosten
1. De opdrachtgever is incassokosten, berekend overeenkomstig de wettelijke buitengerechtelijke incassokosten, verschuldigd. De
opdrachtgever verklaart door het verstrekken van een incasso-opdracht zijn vordering op de debiteur tot voldoening van de
incassokosten aan VK Incasso B.V. over te dragen (cessie). VK Incasso B.V. is gerechtigd op elk moment mededeling van de in de
opdracht besloten cessie van de vordering tot voldoening van incassokosten aan de debiteur te doen.
2. De incasso-service van VK Incasso B.V. richt zich op onbetaald gelaten opeisbare facturen, waarvan de verschuldigdheid niet betwist
wordt en welke ondanks herinnering en aanmaning onbetaald worden gelaten. Bij betwisting van de factuur staat het VK Incasso B.V.
vrij de opdrachtgever voor verdere behandeling van de zaak op elk moment te verwijzen naar een advocaat of deurwaarder, dan wel
met goedvinden van de opdrachtgever een schikking te treffen.
3. In het geval een zaak eindigt door een schikking, is de opdrachtgever aan VK Incasso B.V. over het overeengekomen bedrag
incassokosten verschuldigd, berekend overeenkomstig de wettelijke buitengerechtelijke incassokosten, met inbegrip van BTW.
4. In het geval door de opdrachtgever (nog) niet opeisbare vorderingen ter incasso uit handen zijn gegeven aan VK Incasso B.V. of niet
aantoonbaar tenminste één herinnering en een aanmaning door de opdrachtgever aan de debiteur zijn verzonden en zulks ertoe leidt
dat aan de debiteur in rekening gebrachte buitengerechtelijke incassokosten niet verhaalbaar zijn, is de opdrachtgever deze
buitengerechtelijke kosten alsmede door VK Incasso B.V. gemaakte verdere verhaalskosten aan VK Incasso B.V. verschuldigd.
5. VK Incasso B.V. is tot rente-afdracht verschuldigd, indien en voor zover het verhaalde bedrag de hoofdsom en de aan de debiteur in
rekening te brengen buitengerechtelijke incassokosten overtreft.
6. Geïncasseerde, aan de opdrachtgever toekomende bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na
ontvangst door VK Incasso B.V. overgemaakt op rekening van de opdrachtgever.
7. De opdrachtgever machtigt VK Incasso door opdrachtverstrekking onherroepelijk om de debiteur in kennis te stellen van de in lid 1
bedoelde cessie en alle benodigde rechtsmaatregelen te treffen tot invordering van de door de debiteur verschuldigd geworden
buitengerechtelijke incassokosten.
Art. 4 Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van VK Incasso B.V., welke niet door verzekering is gedekt, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. VK Incasso B.V. is jegens opdrachtgevers niet gehouden aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk te verzekeren.
Art. 5 Forumkeuze
1. De bevoegde rechter in het arrondissement Assen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke tussen
opdrachtgever en VK Incasso B.V. uit hoofde van de uitvoering van de opdracht mochten ontstaan.

