ALGEMENE VOORWAARDEN
NA-Invest B.V. en NN-Invest B.V.

1.

Definities

1.1.

In de Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
-

Algemene Voorwaarden:

deze set algemene voorwaarden;

-

Artikel:

een artikel uit de Algemene Voorwaarden;

-

Dienst(en):

alle door Investeerder aan de Klant geleverde (financiële)
diensten, investeringen, adviezen en producten;

-

Investeerder:

NA-Invest B.V., statutair gevestigd te De Bilt en
kantoorhoudend te (3721 TK) Bilthoven aan het adres C. de
Haasweg 6, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK
onder nummer 77254694, en/of NN-Invest B.V., statutair
gevestigd te De Bilt en kantoorhoudend te (3721 TK)
Bilthoven aan het adres C. de Haasweg 6, ingeschreven in
het Handelsregister van de KvK onder nummer 81822790;

-

Klant:

iedere (rechts) persoon die een Dienst bij Investeerder
afneemt;

-

Overeenkomst(en):

de afspraken, in welke vorm dan ook, tussen de Klant en
Investeerder ter zake een Dienst;

-

Partijen:

NA-Invest B.V. en/of NN-Invest B.V. enerzijds en Klant
anderzijds;

1.2.

NA-Invest B.V. en NN-Invest B.V. zijn onafhankelijke investeringsfondsen, ontstaan en gefund met
privaat vermogen. Investeringen binnen NA-Invest B.V. en NN-Invest B.V. worden gespreid via
verschillende pijlers en zijn in hoofdlijnen onder te verdelen in: onroerend goed, financiële activa,
overnames, financiering en fonds investeringen en participaties.

2.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanbiedingen van) Overeenkomst(en) en de
hele relatie tussen Investeerder en de Klant inclusief alle door Investeerder ten behoeve van de Klant
verrichte werkzaamheden, van welke aard dan ook, al dan niet verricht in het kader van een
(aanvullende of vervolg-) opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op verzoek van de
Klant worden verricht, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

2.2.

Niet alleen Investeerder maar ook diens (middellijk) bestuurder(s), (middellijk) aandeelhouder(s), de
personen die bij Investeerder in dienst zijn (geweest) en alle (rechts)personen die bij de verlening van
een Dienst zijn ingeschakeld, inclusief hun eventuele erfgenamen en rechtsopvolgers, kunnen een
beroep doen op de Algemene Voorwaarden.

2.3.

Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen
Investeerder en de Klant in onderling overleg een wel toegestane bepaling overeenkomen die zoveel
mogelijk de strekking heeft van de oorspronkelijke bepaling. De door Partijen overeengekomen
bepaling zal worden geacht de oorspronkelijke bepaling te hebben vervangen. De overige bepalingen
van de Algemene Voorwaarden blijven ongewijzigd van kracht.

3.

Uitvoering Diensten

3.1.

Investeerder is een onafhankelijk investeringsfonds. Wanneer Investeerder dit nuttig of noodzakelijk
acht, is Investeerder steeds bevoegd zich bij het verrichten van een Dienst te laten bijstaan door
anderen dan wel de Dienst (gedeeltelijk) te laten uitvoeren door anderen.

3.2.

De dienstverlening van Investeerder voldoet aan de wet- en regelgeving ter zake de opsporing en
bestrijding van (financiële) criminaliteit. Investeerder werkt volgens het Know Your Client-principe. De
Klant is verplicht medewerking te verlenen aan onderzoeken die Investeerder in dit kader uitvoert.

3.3.

De Klant is verplicht alle naar het oordeel van Investeerder, voor de Dienst(en) relevante informatie,
gevraagd en ongevraagd, bij Investeerder aan te leveren.

3.4.

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van een Overeenkomst
hebben verkregen en waarvan zij weten of moeten kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk
behandeld moe(s)t worden, tenzij een Partij ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke
uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en deze partij zich niet
kan beroepen op een verschoningsrecht.

4.

Exoneratie

Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid
4.1.

Indien zich bij de verlening van een Dienst een gebeurtenis voordoet die leidt tot aansprakelijkheid van
Investeerder, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat onder de door Investeerder
afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat
Investeerder in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige
zin wordt ook een nalaten begrepen.

4.2.

Indien de verzekeraar, om welke reden dan ook, niet tot uitkering mocht overgaan, is iedere
aansprakelijkheid van Investeerder beperkt tot het door Investeerder ter beschikking gestelde bedrag
met een maximum van € 25.000,=.

4.3.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding een jaar
na de dag waarop de Klant bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van
Investeerder daarvoor.

4.4.

Het is mogelijk dat (rechts)personen die in verband met de verlening van een Dienst door Investeerder
worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee beperken of uitsluiten. Investeerder
is alsdan bevoegd deze aansprakelijkheidsbeperking of -uitsluiting mede namens de Klant te
aanvaarden zodat de Klant daar ook aan gebonden is.

Privacy en verwerking van gegevens
4.5.

Indien Investeerder voor de verlening van een Dienst een derde inschakelt, zal Investeerder niet
aansprakelijk zijn voor fouten die door deze derde mochten worden gemaakt. Het is mogelijk dat aan
Investeerder verstrekte gegevens, waaronder begrepen persoonsgegevens, door Investeerder en/of
door Investeerder ingeschakelde derden worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke
regelgeving. De Klant verleent bij voorbaat toestemming voor deze gegevensverwerking.

4.6.

De in de voorgaande leden van dit Artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook
indien Investeerder aansprakelijk mocht zijn voor het niet-deugdelijk functioneren van door
Investeerder bij de verlening van een Dienst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden,
registers of andere systemen en/of zaken, etc., behoudens opzet of grove schuld van Investeerder.

4.7.

Indien gegevens van de Klant en/of derden, door welke oorzaak dan ook, direct en/of indirect via
Investeerder openbaar mochten worden, dan gelden de in de voorgaande leden van dit Artikel
neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen eveneens, behoudens opzet of grove schuld van
Investeerder. Indien de Klant vermoedt of vaststelt dat een datalek of een dergelijke openbaarmaking
van gegevens mogelijk is of heeft plaatsgevonden, dient de Klant dat zo spoedig mogelijk aan
Investeerder te melden zodat maatregelen kunnen worden getroffen.

4.8.

Een eventuele vordering van de Klant op Investeerder kan slechts met voorafgaande schriftelijke
toestemming van Investeerder worden overgedragen of verpand. Dit beding heeft goederenrechtelijke
werking in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW.

5.

Zekerheden

5.1.

Indien een Overeenkomst door meerdere Klanten gezamenlijk met Investeerder wordt gesloten, is
ieder van die Klanten hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien.

5.2.

De Klant is verplicht op eerste verzoek van Investeerder (aanvullende) zekerheid te verschaffen en
mee te werken aan alle noodzakelijke vestigingshandelingen, zoals bijvoorbeeld een pand- of
hypotheekrecht, te verstrekken voor de voldoening van de schulden aan Investeerder. Daarbij geldt
dat de Klant verplicht is de door Investeerder gevraagde zekerheid te verschaffen. Als Investeerder
bijvoorbeeld verzoekt om een pandrecht op de voorraad van de Klant, kan de Klant niet in plaats
daarvan een pandrecht verstrekken op de inventaris.

5.3.

De in het voorgaande lid bedoelde (aanvullende) zekerheid is voor de voldoening van alle schulden
die de Klant aan Investeerder heeft of zal krijgen, ongeacht hoe deze schulden (zijn) ontstaan.

5.4.

Het geven van zekerheid kan ook zijn dat de Klant ermee instemt dat een derde die zekerheden van
de Klant krijgt of heeft gekregen, zich voor de Klant borg of garant stelt en daarvoor verhaal kan nemen
op die zekerheden. Die instemming houdt dan ook in dat Investeerder zich tegenover die derde borg
of garant voor de Klant mag stellen en daarvoor verhaal kan nemen op zekerheden die Investeerder
van de Klant krijgt of heeft gekregen.

5.5.

Als Investeerder in plaats van bestaande zekerheid andere zekerheid wenst, is de Klant verplicht
daaraan te voldoen.

5.6.

Het staat Investeerder te allen tijde vrij diens huidige en toekomstige vorderingen op de Klant met de
daaraan verbonden zekerheden over te dragen aan een derde.

5.7.

Het staat Investeerder te allen tijde vrij een Overeenkomst over te dragen aan een derde. De Klant
stemt reeds nu voor alsdan in met contractsoverneming.

5.8.

Wanneer nieuwe zekerheid aan Investeerder wordt verstrekt, blijven de bestaande zekerheden gelden
tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en schriftelijk bevestigd.

5.9.

Het is de Klant niet toegestaan zekerheden te verstrekken aan anderen dan Investeerder, tenzij
Investeerder daar voorafgaand schriftelijk mee heeft ingestemd.

6.

Eigendomsvoorbehoud

6.1

Alle door Investeerder verkochte en geleverde zaken blijven eigendom van Investeerder tot op het
moment van volledige betaling van alle vorderingen, die Investeerder op het moment van levering, uit
welke hoofde dan ook, en met inbegrip van rente en kosten nog op de Klant heeft.

6.2

De Klant mag de afgeleverde met eigendomsvoorbehoud bezwaarde zaken uitsluitend in het kader
van diens normale bedrijfsuitoefening doorverkopen of gebruiken. Totdat aan de in het voorgaande lid
genoemde verplichtingen is voldaan, is de Klant niet gerechtigd de door Investeerder geleverde zaken
aan een derde in eigendom over te dragen of deze in onderpand te geven en evenmin mogen de
zaken strekken tot zekerheid van een vordering van een derde. Bij niet naleving van deze verplichting
is Investeerder, zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling, te allen tijde gerechtigd de zaken
terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden, zulks voor rekening van de Klant.

6.3

Indien een door Investeerder geleverde zaak, waarvan Investeerder eigendomsvoorbehoud heeft,
wordt ingevoerd in een andere lidstaat van de Europese Unie, beheerst het recht van die lidstaat het
eigendomsvoorbehoud in het geval het recht ter zake daarvan voor Investeerder gunstigere
bepalingen bevat.

6.4

Onverminderd overige toekomende rechten wordt Investeerder door de Klant gemachtigd om, indien
deze zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke
tussenkomst tot zich te (doen) nemen.

7.

Volmacht

7.1.

De Klant geeft Investeerder hierbij een volmacht om namens de Klant zekerheden te verstrekken en
dit ook steeds bij herhaling te doen.

7.2.

De in lid 1 van dit Artikel bedoelde volmacht houdt ook in dat Investeerder namens de Klant alles mag
doen wat nodig of nuttig is voor de verstrekking van zekerheden.

7.3.

De volmacht is onherroepelijk en kan dus niet worden ingetrokken. De volmacht eindigt zodra de
Overeenkomst is geëindigd en volledig is afgewikkeld.

7.4.

Investeerder mag de volmacht doorgeven aan een ander zodat ook die ander de verstrekking van
zekerheden kan bewerkstelligen.

8.

Verrekening

8.1.

Investeerder mag steeds alle vorderingen op de Klant verrekenen met alle vorderingen die de Klant
op Investeerder mocht hebben. Investeerder mag ook verrekenen als:
a. de vordering van Investeerder niet opeisbaar is;
b. de vordering van de Klant niet opeisbaar is;
c. de vorderingen niet in dezelfde valuta of muntsoort (fiatgeld dan wel cryptogeld) luiden, in welk
geval de wisselkoers van de dag van verrekening zal worden gehanteerd;
d. de vordering van Investeerder voorwaardelijk is.

8.2.

Als de vordering van Investeerder niet opeisbaar is, zal Investeerder slechts verrekenen wanneer:
a. er beslag wordt gelegd op een eventuele vordering van de Klant op Investeerder;
b. de Klant diens eventuele vordering op Investeerder met inachtneming van het bepaalde in Artikel
4.8 bezwaart of overdraagt;
c. de Klant in staat van faillissement verkeert of aan de Klant (voorlopige) surseance van betaling is
verleend of wanneer daartoe een aanvraag is ingediend;
d. de Klant een startverklaring ex artikel 370 Faillissementswet heeft gedeponeerd;

e. de Klant een (buitengerechtelijk) crediteurenakkoord aanbiedt;
f. de Klant is toegetreden tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen of een aanvraag
daartoe heeft ingediend.
8.3.

De Klant kan tegenover Investeerder geen beroep doen op verrekening, korting, opschorting, of
(eigen)beslag, uit welken hoofde dan ook, behoudens schriftelijke toestemming van Investeerder.

9.

Onmiddellijke opeisbaarheid

9.1.

Als de Klant niet (tijdig) voldoet aan een verplichting jegens Investeerder, is de Klant automatisch in
verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. In dat geval is Investeerder gerechtigd al diens
vorderingen op de Klant direct en integraal op te eisen.

9.2.

Investeerder zal niet tot de in lid 1 van dit Artikel bedoelde opeising overgaan als de tekortkoming de
Klant niet kan worden toegerekend omdat deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.

Bijzondere kosten

10.1. Indien Investeerder wordt betrokken bij een geschil van de Klant met een derde, zoals een beslag of
een gerechtelijke procedure, dient de Klant de kosten die dit voor Investeerder met zich brengt op
eerste verzoek van Investeerder daartoe, te vergoeden.
10.2. De Klant is jegens Investeerder aansprakelijk voor kosten die ontstaan in verband met de verlening
van de Dienst zoals, maar niet beperkt tot, taxatiekosten, advieskosten, kosten van extra rapportages
etc.

11.

Wijziging van deze voorwaarden

11.1. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Investeerder worden gewijzigd of aangevuld.
De Klant zal hiervan op de hoogte worden gebracht.
11.2. Wijzigingen van of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden door de Klant behoeven de
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Investeerder en gelden uitsluitend voor de betreffende
Overeenkomst waarbij de wijziging of aanvulling is overeengekomen.

12.

Opzeggen van de Overeenkomst

12.1. Investeerder en/of de Klant zijn te allen tijde gerechtigd tot (gedeeltelijke) opzegging van de
Overeenkomst. Daarvoor is niet nodig dat de Klant jegens Investeerder in verzuim is met de nakoming
van een verplichting.
12.2. Als er voor de beëindiging van de Overeenkomst voorwaarden gelden, worden die nageleefd. Tijdens
de afwikkeling van de Overeenkomst blijven alle toepasselijke voorwaarden van kracht.

13.

Deponering, toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel..
13.2

Op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en
verdragen worden uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3. Indien naar aanleiding van een Overeenkomst een geschil mocht ontstaan dat niet in der minne kan
worden geschikt, zal slechts de bevoegde rechter te Utrecht in eerste aanleg bevoegd zijn van dit
geschil kennis te nemen.

13.4

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens beschikbaar in het Engels. De Nederlandse tekst van de
algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

