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1.

I.

ALGEMENE BEPALINGEN

DEFINITIES

1.1
ALGEMENE VOORWAARDEN
De algemene voorwaarden van Ecasso.
1.2
DEBITEUR
Degene met wie opdrachtgever een
overeenkomst heeft afgesloten, en uit
hoofde van die overeenkomst, dan wel
op
grond
van
enige
andere
rechtsbetrekking, gelden verschuldigd is
aan opdrachtgever.
1.3
DIENSTEN
Alle prestaties die het onderwerp zijn
van een overeenkomst, waaronder
verstaan de daarmee samenhangende
werkzaamheden.
1.4
ECASSO
De besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Ecasso,
gevestigd te (1948 PP) Beverwijk, aan de
Kagerweg 53.
1.5
OPDRACHT
Elk door Ecasso geaccepteerd verzoek
van opdrachtgever tot uitvoering van
werkzaamheden onder toepassing van
de overeenkomst.
1.6
OPDRACHTGEVER
De contractspartij van Ecasso.
1.7
OVEREENKOMST
Iedere overeenkomst die tussen Ecasso
en opdrachtgever tot stand komt, elke
wijziging daarvan of aanvulling daarop,
alsmede alle (rechts)handelingen ter
voorbereiding en ter uitvoering van die
overeenkomst.
1.8
TARIEVENLIJST
De tarievenlijst van Ecasso.
1.9
VORDERING
Elk vermogensrechtelijke tegoed dat
opdrachtgever heeft op zijn/haar
debiteur, zonder rente en/of additionele
kosten.
II.

TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn
van toepassing op alle met Ecasso
aangegane
overeenkomsten,
aanbiedingen en rechtsbetrekkingen
waarbij
Ecasso
diensten
aan
opdrachtgever levert.
2.2 Afwijkingen van deze algemene
voorwaarden, dan wel enige bepaling in
een overeenkomst, zijn alleen dan geldig
indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
A Kagerweg 53
P 1948 PP, Beverwijk

T 088 - 234 96 99
F 088 - 234 96 66

aanvaard door een daartoe bevoegde
medewerker van Ecasso en hebben
alleen betrekking op de betreffende
overeenkomst.
2.3 Behoudens het bepaalde in 2.2 is in
geval van een nieuwe versie van deze
algemene voorwaarden, de nieuwe
versie van rechtswege van toepassing
op de overeenkomst.
2.4 Behoudens het bepaalde in 2.2 zijn
mogelijke andere voorwaarden van
opdrachtgever niet van toepassing.
III.

TOTSTANDKOMING
OVEREENKOMST

3.1 Een overeenkomst met Ecasso komt
eerst tot stand, nadat een opdracht door
Ecasso schriftelijk of elektronisch is
aanvaard door een daartoe bevoegde
medewerker,
of
wanneer
is
aangevangen met de opdracht.
3.2 Ecasso is gerechtigd opdrachten
zonder opgaaf van redenen te weigeren.
3.3 Indien opdrachtgever aan Ecasso
een
opdracht
verstrekt,
is
opdrachtgever daaraan gebonden.
3.4 Alle opdrachten worden geacht
uitsluitend te zijn gegeven aan en
aanvaard door Ecasso, ook indien het de
uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling
is dat een opdracht door een bepaalde
persoon zal worden uitgevoerd. De
werking van artikel 7:404 Burgerlijk
Wetboek en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk
Wetboek worden daarmee volledig
uitgesloten.
3.5 Opdrachtgever stemt ermee in dat
Ecasso bij de uitvoering van een
overeenkomst bevoegd is om gebruik te
maken van derden.
IV.

VERPLICHTINGEN ECASSO

4.1 Opdrachten aan Ecasso leiden tot
inspanningsverplichtingen, niet tot
resultaatsverplichtingen.
4.2 Met Ecasso – in het kader van
verstrekte
opdrachten
–
overeengekomen termijnen gelden als
richtlijnen, niet als fatale termijnen.
Overschrijding van enige termijn geeft
opdrachtgever
geen
recht
op
schadevergoeding en evenmin het recht
een opdracht te annuleren dan wel de
overeenkomst
te
ontbinden.
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V.

VERPLICHTINGEN
OPDRACHTGEVER

5.1 Opdrachtgever staat in voor de
juistheid, de volledigheid en de
betrouwbaarheid van de aan Ecasso ter
beschikking
gestelde
informatie,
gegevens en bescheiden, ook indien
deze van derden afkomstig zijn.
5.2 Alle informatie, gegevens en
bescheiden die Ecasso naar haar oordeel
nodig heeft voor uitvoeren van een
overeenkomst,
worden
door
opdrachtgever steeds tijdig en volledig
ter beschikking gesteld.
5.3 Opdrachtgever zal onverwijld aan
Ecasso mededelingen doen met
betrekking
tot
alle
betalingen,
creditering, correspondentie of andere
contacten tussen hem en debiteur.
VI.

TARIEVEN

6.1 De geldende tarieven zijn
opgenomen in de overeenkomst en/of
in de aparte (bij de overeenkomst
gevoegde) tarievenlijst, welk addendum
in de meest recente uitgave wordt
geacht deel uit te maken van de
algemene voorwaarden.
6.2 Alle tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk
en schriftelijk anders bepaald, exclusief
verschuldigde BTW.
6.3 Ecasso is gerechtigd de tarieven op
ieder moment te wijzigen, waarbij de
opdrachtgever gerechtigd is de
overeenkomst te beëindigen, dan wel
de overeenkomst voort te zetten op
basis van het nieuwe tarief.
6.4 Het in artikel 6.3 bedoelde recht van
de opdrachtgever tot tussentijdse
beëindiging van de overeenkomst, komt
aan hem niet toe indien de wijziging van
het tarief het gevolg is van een wijziging
van de geldende wet- en regelgeving.
VII.

BETALING

7.1 Betaling van facturen van Ecasso
dient zonder opschorting of verrekening
te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen
na factuurdatum.
7.2 Blijft betaling binnen die termijn uit,
is opdrachtgever zonder verdere
ingebrekestelling in verzuim en is
opdrachtgever rente verschuldigd,
zijnde 1% over het factuurbedrag per
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maand, waarbij een gedeelte van een
maand wordt berekend als een volle
maand. De cliënt, die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf,
zal na ommekomst van één jaar
vervolgens de wettelijke rente ex artikel
6:119 BW verschuldigd zijn.
7.3 Ecasso is gerechtigd om een aan
opdrachtgever verschuldigd bedrag na
verstrijken van bovengenoemde termijn
overeenkomstig
de
wettelijke
bepalingen te verrekenen met zijn
opeisbare vorderingen op diezelfde
opdrachtgever.
7.4 Opdrachtgever is alle gerechtelijkeen incassokosten verschuldigd die
Ecasso genoodzaakt is te maken als
gevolg van het onbetaald blijven van een
aan opdrachtgever gerichte factuur.
7.5 Door opdrachtgever kan tegen een
factuur
alleen
schriftelijk
en
gemotiveerd bezwaar worden gemaakt.
Het bezwaar dient binnen 14 dagen na
factuurdatum te worden gemaakt en
staat los van de op opdrachtgever
rustende verplichting de factuur tijdig
en volledig te voldoen.
VIII.

geleden door Opdrachtgever, is
uitdrukkelijk uitgesloten.
9.3 Hoewel Ecasso bij het inschakelen
van derden de nodige zorgvuldigheid in
acht neemt, is zij voor eventuele
tekortkomingen door deze derden niet
aansprakelijk.
9.4 De aansprakelijkheidsbeperking
geldt tevens voor het geval Ecasso
aansprakelijk is voor het niet deugdelijk
functioneren van door haar bij de
overeenkomst gebruikte apparatuur,
software,
gegevens,
bestanden,
registers of andere zaken.
9.5 De aansprakelijkheidsbeperkingen
gelden niet voor opzet of grove schuld
van Ecasso en/of haar medewerkers.
9.6 Opdrachtgever is gehouden Ecasso
te vrijwaren en schadeloos te stellen ter
zake van alle aanspraken en vorderingen
van derden, die hun oorzaak vinden in
een aan opdrachtgever toe te rekenen
tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst, dan wel een aan
opdrachtgever
toe
te
rekenen
overtreding van wet- en regelgeving.
9.7
Ecasso
aanvaardt
geen
aansprakelijkheid voor valutaverlies.

MEERWERK
X.

OVERMACHT

8.1 Indien de diensten die Ecasso op
grond van een overeenkomst moet
verrichten naar beoordeling van Ecasso
een buitengewone hoeveelheid werk
met zich meebrengen, is sprake van
meerwerk. In zulke gevallen wordt
opdrachtgever daarvan zo spoedig
mogelijk op de hoogte gesteld, onder
vermelding van de gevolgen voor de
uitoefening van de overeenkomst.
8.2 Opdrachtgever wordt geacht
akkoord te zijn met het meerwerk, tenzij
hij daartegen na kennisname schriftelijk
bezwaar indient.

10.1 Onder overmacht wordt verstaan
iedere van de wil van Ecasso
onafhankelijke omstandigheid, die
nakoming van de overeenkomst blijvend
of tijdelijk verhindert.
10.2 In geval van overmacht is Ecasso
niet aansprakelijk voor iedere daaruit
voortvloeiende schade en heeft zij recht
om de uitvoering van een overeenkomst
op te schorten.
10.3 De in artikel 10.1 bedoelde
opschortingsbevoegdheid
dient
schriftelijk te worden medegedeeld.

IX.

XI.

AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Iedere aansprakelijkheid van Ecasso
voor schade voortvloeiende uit of
verband houdende met de uitvoering
van
haar
opdracht
en
haar
verplichtingen uit de overeenkomst, is
te allen tijde gelimiteerd tot de hoogte
van het bedrag van de factuur voor de
verrichte werkzaamheden voor de
betreffende Opdracht.
9.2 Elke verdere aansprakelijkheid van
Ecasso voor andere dan in artikel 9.1
bedoelde schade, op enigerlei wijze
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DUUR & BEËINDIGING
OVEREENKOMST

11.1 Tenzij schriftelijk nadrukkelijk
anders wordt overeengekomen, wordt
een overeenkomst aangegaan voor een
periode van twaalf maanden, met
stilzwijgende verlenging voor telkens
dezelfde periode.
11.2 Opzegging geschiedt schriftelijk
door mededeling daarvan drie maanden
vóór het verstrijken van enige
contractsperiode.
11.3 Enige uit een overeenkomst
E info@ecasso.nl
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voortvloeiende verplichtingen worden
na beëindiging van die overeenkomst,
door
Ecasso
voortgezet
met
inachtneming van de voorwaarden en
verplichtingen zoals deze voor de
opzegging van kracht waren.
11.4 Ecasso is zonder ingebrekestelling,
gerechtelijke tussenkomst of plicht tot
schadevergoeding gemachtigd de
overeenkomst op te schorten, dan wel
deze (gedeeltelijk) te ontbinden, indien
opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet
aan enige op hem uit hoofde van de
overeenkomst en/of deze algemene
voorwaarden rustende verplichtingen.
11.5 De in artikel 11.4 omschreven
bevoegdheden komen Ecasso eveneens
toe in geval faillissement, stillegging,
surseance van betaling of liquidatie van
(de onderneming van) opdrachtgever.
11.6 Indien zich een van de in artikel
11.4 en 11.5 beschreven situaties
voordoet, zijn alle vorderingen van
Ecasso uit hoofde van de betreffende
overeenkomst op opdrachtgever direct
en volledig opeisbaar.
11.7 Het gebruik van enige in het kader
van een overeenkomst verkregen
stickers of banners door opdrachtgever,
na beëindiging van de overeenkomst, is
verboden, op straffe van een
onmiddellijk opeisbare boete van EUR
300,- per overtreding.
XII.

INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1 Alle mogelijke rechten van
intellectuele
eigendom
op
ter
beschikking
gestelde
Diensten,
waaronder alle resultaten daarvan,
berusten bij uitsluiting bij Ecasso, haar
licentiegevers en/of toeleveranciers.
12.2 Het is opdrachtgever niet
toegestaan om aangebrachte merk- of
herkenningstekens (gedeeltelijk) te
wijzigen, te verwijderen of te kopiëren.
12.3 Als opdrachtgever, naar de mening
van Ecasso, voldoende aannemelijk
gemaakt heeft dat ter beschikking
gestelde diensten, waaronder alle
resultaten daarvan, inbreuk maken op
een recht van een derde, dan is Ecasso
gerechtigd: een zodanig recht te
verwerven dat opdrachtgever gebruik
van de ter beschikking gestelde dienst
kan voortzetten; of: naar de mening van
Ecasso gelijkwaardige diensten ter
beschikking te stellen; of: de ter
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beschikking gestelde dienst te wijzigen
zodat geen inbreuk meer wordt
gemaakt;
of:
de
overeenkomst
(gedeeltelijk) te ontbinden onder
terugbetaling van door opdrachtgever
betaalde prijzen, minus een vergoeding
voor het gebruik van de dienst tot het
moment van ontbinding.
12.4 Direct na enige aanspraak van een
derde ter zake van een inbreuk op een
recht van intellectuele eigendom met
betrekking tot een ter beschikking
gestelde Dienst stelt opdrachtgever
Ecasso daarvan in kennis. In dergelijke
gevallen is Ecasso bij uitsluiting bevoegd
tegen die aanspraak verweer te voeren,
daartegen rechtsmaatregelen te nemen
of een regeling te treffen.
12.5 Opdrachtgever waart Ecasso vrij
voor alle schade die Ecasso zou kunnen
lijden als gevolg van een gestelde
inbreuk, in gevallen waarin die
(vermeende) inbreuk het gevolg is van
het gebruik van gegevens, informatie,
documenten of anderszins, die door
opdrachtgever in het kader van de
uitvoering van een overeenkomst zijn
verstrekt.
XIII.

incasso
gestelde
vordering
incassokosten te rekenen als ware de
vordering volledig geïnd.

XV.
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BEËINDIGING

AFWIKKELING

13.1 Na volledige afwikkeling van een
Opdracht draagt Ecasso de aan haar
door of zijdens de opdrachtgever ter
beschikking gestelde stukken wederom
aan de opdrachtgever over. Ecasso heeft
de bevoegdheid haar verplichtingen tot
afgifte van onder haar berustende
stukken op te schorten, totdat de
opdrachtgever aan
al diens
verplichtingen heeft voldaan.
2.
XIV.

14.3 Iedere betaling door een debiteur
strekt eerst tot voldoening van hetgeen
Ecasso uit hoofde van de betreffende
opdracht toekomt en op de door of
namens Ecasso gemaakte kosten, dan
op de verschenen rente, en daarna op
de hoofdsom.
14.4 Iedere betaling door een debiteur
op de rekening van Ecasso wordt geacht
bevrijdend te zijn verricht.
14.5 Tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen vindt er geen
tussentijdse betaling plaats door Ecasso
aan
opdrachtgever
van
geïnde
bedragen.
14.6 Ecasso is gerechtigd tot het doen en
accepteren van voorstellen tegen finale
kwijting aan debiteuren na overdracht
van een vordering in schuldbewaking.
Een Vordering kan door Ecasso worden
overgedragen indien, na het doorlopen
van het incassotraject, blijkt dat de
debiteur geen of onvoldoende verhaal
biedt.
14.7 Eventuele voorschotten worden
met opdrachtgever verrekend bij de
afwikkeling van de opdracht.

INCASSO
UITVOERING

14.1 Indien opdrachtgever aan Ecasso
opdracht geeft een vordering te
incasseren, machtigt opdrachtgever
Ecasso om in zijn/haar naam alle
daarvoor benodigde gerechtelijke en
incassohandelingen te verrichten die
naar de mening van Ecasso nodig zijn.
14.2 Indien opdrachtgever aan Ecasso
opdracht geeft een Vordering te
incasseren, zal opdrachtgever alle naar
het oordeel van Ecasso relevante
informatie en bescheiden over de
desbetreffende debiteur verschaffen.
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15.1 Er is sprake van beëindiging van een
opdracht tot incasso wanneer debiteur
de Vordering,
plus
rente
en
incassokosten, aan Ecasso, dan wel aan
de opdrachtgever, dan wel aan derden
ten behoeve van de opdrachtgever,
heeft voldaan.
15.2 Met betaling wordt gelijkgesteld
een door debiteur tegen opdrachtgever
op zich genomen en door de
opdrachtgever
geaccepteerde
tegenprestatie of een compensatie van
de vordering.
15.3 Ecasso is bevoegd de opdracht tot
incasso voortijdig te beëindigen, indien
dat naar haar oordeel nodig is, omdat
voldoening van de Vordering niet in
redelijkheid is te verwachten.
15.4 Een opdracht wordt geacht door
Ecasso te zijn afgerond indien de
betaaldatum is gelegen ná de
registratiedatum bij Ecasso.
15.5 Wanneer een opdrachtgever een
opdracht ter incasso intrekt, buiten
Ecasso om een regeling treft, met een
debiteur schikt, dan wel van verdere
behandeling afziet of deze in de weg
staat, is Ecasso gerechtigd over de ter
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3.
XVII.

SLOTBEPALINGEN
RECHT & GESCHILLEN

17.1 Op de algemene voorwaarden,
alsook op de overeenkomsten, is
Nederlands recht van toepassing.
17.2 Geschillen zullen in beginsel
worden beslecht door de daartoe
bevoegde rechter te Noord-Holland,
locatie Haarlem. Ecasso is evenwel te
allen tijde gerechtigd om het geschil te
harer keuze aan een anderszins
bevoegde rechter voor te leggen.
XVIII.

SLOTBEPALING

18.1 Indien en voor zover een van de
bepalingen van deze algemene
voorwaarden nietig of vernietigbaar is,
dient daarvoor de wettelijke regeling te
worden gelezen en blijft het overige
onverkort van kracht.
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