ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICIPATIE MAATSCHAPPIJ HEERENVEEN BV, gevestigd
te Heerenveen, verder te noemen, PMH INVESTMENTS

1. Werkingssfeer
Alle betrekkingen tussen PMH INVESTMENTS en haar cliënt zijn onderworpen aan deze
Algemene Voorwaarden.

2. Zorgplicht
PMH INVESTMENTS zal bij de uitvoering van opdrachten van de cliënt de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen en zal daarbij naar beste vermogen met de belangen van
de cliënt rekening houden.

3. Inschakeling van derden
PMH INVESTMENTS is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de cliënt
gebruik te maken van de diensten van derden. PMH INVESTMENTS is, onverminderd
haar in deze voorwaarden uitgewerkte aansprakelijkheid voor eigen tekortkomingen,
niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van die derden indien zij aantoont dat zij bij
de keuze van die derde de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen.

4. Wijziging in de bevoegdheid van de cliënt
Wijziging in de bevoegdheid van de cliënt of van zijn vertegenwoordigers of
gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in de openbare registers
plaatsgevonden, tegenover PMH INVESTMENTS eerst van kracht zijn nadat zij daarvan
schriftelijk in kennis is gesteld.

5. Offertes
Alle door PMH INVESTMENTS gedane aanbiedingen zijn bindend voor de termijn welke
in de offerte is vermeld. Wordt hierin geen termijn vermeld dan geldt de aanbieding
gedurende 14 kalenderdagen.

6. Gespreksbevestigingen
De aan relaties verzonden gespreksbevestigingen zullen gelden als vastlegging van
hetgeen tussen partijen is overeengekomen tenzij de inhoud ervan binnen acht dagen
na ontvangst door de relatie schriftelijk is weerlegd.

7. Tussentijdse prijsverhoging tengevolge van over-heidsmaatregelen
Indien na het moment van aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst,
belastingen, heffingen of andere lasten van overheidswege worden ingevoerd of
verhoogd zullen deze aan de opdrachtgever worden doorberekend.

8. Kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden
PMH INVESTMENTS zal de haar verstrekte opdrachten naar beste vermogen uitvoeren.
Eventuele reclames terzake de kwaliteit van de door PMH INVESTMENTS verrichte
werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na het moment van gehele of gedeeltelijke
uitvoering schriftelijk bij PMH INVESTMENTS te worden ingediend, bij gebreke waarvan
de opdracht geacht wordt correct te zijn uitgevoerd.

9. Reclames betreffende facturen
Reclames betreffende de door PMH INVESTMENTS in rekening gebrachte bedragen
dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de
betreffende declaratie, schriftelijk door de opdrachtgever te zijn ingediend bij PMH
INVESTMENTS, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de gedeclareerde
bedragen te hebben geaccepteerd. Reclames geven geen recht op verrekening, nog op
opschorting van de betaling.

10. Verzuim
Ingeval de opdrachtgever de door PMH INVESTMENTS verzonden factuur niet binnen
dertig dagen na factuurdatum heeft betaald en er geen sprake is van een reclame in
bovenomschreven
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ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
De opdrachtgever die in verzuim is, is vanaf dat ogenblik over het openstaande
factuurbedrag aan PMH INVESTMENTS een rente verschuldigd van een procent per
maand of gedeelte van een maand.

11. Betaling
Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling te geschieden door bijschrijving op
een van de bankrekeningen van PMH INVESTMENTS.

12. Incassokosten.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering wegens (gedeeltelijke)
niet of niet-tijdige betaling komen ten laste van de opdrachtgever, tenzij hieronder
anders is bepaald. De kosten van rechtsbijstand die terzake van een geschil tussen de
cliënt en PMH INVESTMENTS

zijn gemaakt komen voor rekening van PMH

INVESTMENTS respectievelijk voor rekening van de cliënt indien en voorzover zulks
door de uitspraak van de rechter is bepaald. De kosten die PMH INVESTMENTS in en
buiten rechte moet maken indien PMH INVESTMENTS wordt betrokken in procedures of
geschillen tussen een cliënt en een derde, komen voor rekening van de cliënt.
Onverminderd het hiervoor bepaalde, komen alle andere kosten die voor PMH
INVESTMENTS uit de relatie met de cliënt voortvloeien binnen de grenzen van de
redelijkheid voor rekening van de cliënt.

13. Gevolgen van verzuim.
In geval de opdrachtgever ten opzichte van PMH INVESTMENTS in verzuim is heeft
laatstgenoemde het recht de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht op te
schorten tot het moment waarop de opdrachtgever het verzuim heeft hersteld.

14. Verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever
Mocht PMH INVESTMENTS tijdens de looptijd van de aan haar verstrekte opdracht
aanwijzingen ontvangen omtrent, gezien de omvang van de verstrekte opdracht,
onvoldoende kredietwaardigheid dan heeft PMH INVESTMENTS het recht de opdracht
terug te geven, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot betaling voor
reeds
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vooruitbetaling dan wel adequate zekerheidstelling.

15. Vermoedelijke onuitvoerbaarheid van de opdracht
PMH INVESTMENTS houdt zich het recht voor haar opdracht als beëindigd te
beschouwen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot betaling voor
reeds verrichte werkzaamheden, indien naar haar mening binnen een redelijke termijn,
met een redelijke inspanning en tegen redelijke kosten geen uitzicht bestaat op
succesvolle uitvoering ervan.

16. Geen garanties met betrekking tot resultaten
Hoewel PMH INVESTMENTS de haar verstrekte opdrachten naar beste vermogen ten
uitvoer brengt, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, verstrekt zij geen
garanties met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden,
waaronder door haar verstrekte adviezen.

17. Aansprakelijkheid
PMH INVESTMENTS is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade
ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover
zij niet heeft gehandeld als een redelijk handelend vakgenoot in de gegeven
omstandigheden
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INVESTMENTS verder strekken dan het door haar in verband met de uitvoering van de
betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.

18. Bevoegde rechter
Alle geschillen met betrekking tot enige overeenkomst en of terzake van de uitleg van
deze Algemene Voorwaarden zullen met uitsluiting van het recht op hoger beroep
worden
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19. Toepasselijk recht
Op alle verhoudingen tussen PMH INVESTMENTS en haar opdrachtgevers zal uitsluitend
Nederlands recht van toepassing zijn.

20. Afwijkende bedingen
Bedingen afwijkende van deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk
worden overeengekomen.

