
 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FARMERS FUNDING B.V. VERSIE D.D. 9 MEI 2016. 

 

Artikel 1 De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden 

gesloten tussen Farmers Funding B.V. te Lelystad ingeschreven in het register van 

de Kamer van Koophandel onder nummer 62088416 – hierna: “Farmers Funding” – 

en haar opdrachtgevers.  

 

Artikel 2 Totstandkoming, omvang en aard, duur, opzegging en ontbinding van de 

overeenkomst 

 

1. De aanbiedingen van Farmers Funding zijn vrijblijvend en gelden gedurende 14 

dagen na hun dagtekening, tenzij anders gemeld. De overeenkomst tussen 

Farmers Funding en haar opdrachtgever komt tot stand doordat haar offerte 

door de opdrachtgever mondeling of schriftelijk, dan wel stilzwijgend, 

bijvoorbeeld door het aanvaarden van een door haar verrichte prestatie, wordt 

geaccepteerd. Farmers Funding heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding 

tot en met de vijfde werkdag na de ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

 

2. De opdracht van de opdrachtgever moet vergezeld gaan van een duidelijke 

omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. De omvang van de 

werkzaamheden wordt echter niet slechts bepaald door de bewoordingen van de 

opdracht doch ook door hetgeen Farmers Funding naar haar redelijk oordeel 

noodzakelijk acht om de opdracht op de juiste wijze uit te voeren. Indien tijdens 

de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat een behoorlijke uitvoering daarvan 

met zich meebrengt dat de in opdracht gegeven werkzaamheden moeten worden 

gewijzigd of aangevuld zal Farmers Funding contact opnemen met haar 

opdrachtgever en verplichten partijen zich om in redelijk overleg tot een 

aanpassing van de overeenkomst te komen. Indien de aangepaste overeenkomst 

leidt tot een ruimere tijdsbesteding dan voorzien heeft Farmers Funding het 

recht om de meerdere te besteden tijd tegen het overeengekomen tarief per 

tijdseenheid aan haar opdrachtgever in rekening te brengen.  
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3. Iedere overeenkomst brengt voor Farmers Funding een inspanningsverbintenis 

met zich mee, ook indien de opdracht zou zijn gericht op het behalen van een 

financieel resultaat. 

 

4. De overeenkomst geldt -tenzij anders wordt overeengekomen, of zulks voortvloeit 

uit de aard van de opdracht- voor onbepaalde tijd. Zowel Farmers Funding als 

haar opdrachtgever hebben het recht om een overeenkomst die voor onbepaalde 

tijd geldt te allen tijde door middel van een aangetekende brief met 

inachtneming van een termijn van één maand op te zeggen. Indien de opzegging 

betrekking heeft op een overeenkomst voor een bepaalde periode moet tegen het 

eind van de overeengekomen periode worden opgezegd. Deze regeling laat 

onverlet het recht van de partijen om de overeenkomst, al dan niet buiten 

rechte, schriftelijk te ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming 

door de andere partij. 

 

5. Farmers Funding is nimmer -ook indien termijnen in acht moeten worden 

genomen,- gehouden om bescheiden anders dan per gewone post te verzenden.  

 

Artikel 3 Aanlevering gegevens door de opdrachtgever  

 

1. De opdrachtgever is gehouden om -zowel gevraagd als ongevraagd- alle gegevens 

en bescheiden, die Farmers Funding nodig heeft voor het op de juiste wijze 

uitvoeren van de opdracht, tijdig aan te leveren, zo nodig in de door Farmers 

Funding gewenste vorm en op de door haar gewenste wijze. 

 

2. De opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aan Farmers Funding 

aangeleverde gegevens juist, volledig en betrouwbaar zijn. Farmers Funding is 

niet verplicht om daarop controle uit te oefenen. 

 

3. In het geval de opdrachtgever gegevens vertraagd en/of onvolledig aanlevert en 

Farmers Funding als gevolg daarvan extra inspanningen moet leveren, is de 

opdrachtgever verplicht deze inspanningen -waaronder met name de extra 

bestede tijd-, tegen het overeengekomen tarief aan Farmers Funding te 

vergoeden. 

 



3 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst 

 

1. Farmers Funding verplicht zich om de opgedragen werkzaamheden uit te voeren 

volgens de grondbeginselen van een deugdelijke beroepsuitoefening, dit met 

inachtneming van de geldende wettelijke voorschriften en de eventueel voor haar 

geldende gedrags- en beroepsregels. 

 

2. Slechts Farmers Funding bepaalt de wijze waarop en door welke 

persoon/personen binnen haar kantoor de opdracht wordt uitgevoerd. Het 

bepaalde in artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 BW zijn niet van toepassing. 

 

3. Farmers Funding  heeft het recht om de opdracht, of onderdelen daarvan, te 

laten uitvoeren door derden en de kosten daarvan aan de opdrachtgever in 

rekening te brengen. De overeenkomsten met derden worden naar keuze van 

Farmers Funding ofwel op haar naam dan wel op naam van de opdrachtgever 

aangegaan. Zij worden steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever 

gesloten.  

 

4. In het geval de opdrachtgever een aan Farmers Funding verschuldigde betaling 

niet tijdig verricht heeft laatstgenoemde het recht om haar werkzaamheden op te 

schorten. Hiervan zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte worden 

gesteld. 

 

5. Termijnen waarbinnen Farmers Funding haar werkzaamheden dient te 

verrichten, zijn niet fataal, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is overeengekomen 

of zulks voortvloeit uit de aard van de opdracht. Indien Farmers Funding haar 

werkzaamheden niet tijdig afrondt, dient de opdrachtgever haar schriftelijk in 

gebreke te stellen onder het stellen van een na overleg met haar te bepalen 

redelijke termijn waarbinnen Farmers Funding alsnog dient na te komen. 

 

6. Alle resultaten van de inspanningen door Farmers Funding zijn slechts bestemd 

voor de opdrachtgever, en dienen door hem slechts te worden gebruikt ten 

behoeve van de afhandeling van hetgeen wordt bestreken door de door de 

opdrachtgever gegeven opdracht. De opdrachtgever zal de inhoud van de door 
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Farmers Funding vervaardigde stukken, alsmede de inhoud van mondeling 

uitgebrachte adviezen en rapportages daarom niet aan derden bekend maken, 

tenzij zulks onvermijdelijk is in het kader van het doel waartoe de opdracht is 

verstrekt, of noodzakelijk is in het kader van de beoordeling van de 

werkzaamheden van Farmers Funding door een derde in het kader van een 

geschil. 

 

7. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan 

Farmers Funding de uitvoering van een volgende fase opschorten, totdat de 

opdrachtgever de uitvoering van de eerdere fase(n) schriftelijk heeft 

goedgekeurd.  

 

8. Indien Farmers Funding de werkzaamheden uitvoert op een door de 

opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de 

voorafgaande realisering van faciliteiten die door Farmers Funding, of het door 

haar in te zetten personeel, in redelijkheid wordt verlangd. 

 

Artikel 5 Intellectuele eigendom 

 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoudt Farmers Funding de 

intellectuele eigendom van hetgeen zij ter uitvoering van de opdracht presteert, 

onverminderd het recht van de opdrachtgever om dat gepresteerde te (laten) 

gebruiken voor het doel waarop de opdracht ziet. Farmers Funding behoudt zich 

ook de intellectuele eigendom voor met betrekking tot de producten van de geest die 

zij gebruikt in verband met de uitvoering van de opdracht, zoals werkwijzen, 

(model)contracten, adviezen, een en ander in de ruimste zin van het woord. 

 

 

 

 

Artikel 6 Overmacht 

 

1. Indien Farmers Funding haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig 

of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare 

oorzaak, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen 
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haar onderneming (ondermeer: ziekte, problemen met automatisering, en 

vertraagde aanlevering door derden) worden haar verplichtingen opgeschort tot 

het moment dat zij alsnog in staat is om de overeenkomst op de juiste wijze na 

te komen. 

 

2. Indien zich een situatie van overmacht voordoet heeft de opdrachtgever het recht 

om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk 

op te zeggen zonder dat Farmers Funding verplicht is tot vergoeding van 

enigerlei schade die op enigerlei wijze met die opzegging verband houdt. De in de 

vorige zin omschreven bevoegdheid tot opzegging geldt niet indien de 

opdrachtgever geen enkel, of een niet in redelijkheid te respecteren, belang heeft 

bij een onmiddellijke opzegging. In verband daarmee dient de opdrachtgever aan 

Farmers Funding desgevraagd omtrent dat belang informaties te verschaffen en 

een eventuele opzegging te motiveren. 

 

Artikel 7 Honorarium 

 

1. Opdrachtgever is het overeengekomen honorarium verschuldigd aan Farmers 

Funding. Het honorarium is exclusief BTW en exclusief de kantoorkosten 

(waaronder frankeerkosten, koerierskosten, rapportkosten), tenzij schriftelijk en 

uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. 

Extern advies op bijvoorbeeld het gebied van due diligence onderzoek, 

fiscaliteiten, juridisch advies/bijstand, accountancy en dergelijke, valt niet 

onder de adviesvergoeding. Opdrachtgever wint zo nodig zelf en op haar kosten 

extern advies in, tenzij dit voorafgaand aan de overeenkomst tussen 

opdrachtgever en Farmers Funding schriftelijk en uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen. 

Indien Farmers Funding op de voet van het bepaalde in lid 3 van artikel 4 een 

derde inschakelt, komt zij met die derde overeen dat het aan haar verschuldigde 

honorarium overeenkomt met hetgeen bij deze derde gebruikelijk is. Indien de 

door Farmers Funding gedurende de looptijd van de overeenkomst verschuldigde 

lonen en kosten een wijziging ondergaan, heeft zij het recht om haar (reeds 

overeengekomen) tarieven dienovereenkomstig aan te passen. 

 



6 

2. Het door de opdrachtgever verschuldigde honorarium wordt vermeerderd met de 

kosten die Farmers Funding binnen haar kantoor en bij derden maakt en, tenzij 

Farmers Funding in voorkomend geval anders wenst, per maand aan de 

opdrachtgever in rekening gebracht. Reisuren worden op basis van het 

overeengekomen honorarium per tijdseenheid aan de opdrachtgever in rekening 

gebracht, vermeerderd met de kosten die aan het betreffende vervoer zijn 

verbonden (in het geval van vervoer per auto op basis van de bij Farmers 

Funding geldende tarieven). Mede gelet op het bepaalde in artikel 2 lid 3 is het 

door de opdrachtgever verschuldigde honorarium niet afhankelijk van het 

behaalde resultaat. 

 

3. Farmers Funding heeft het recht om van de opdrachtgever vooruitbetaling te 

verlangen tot maximaal het vermoedelijk in totaal verschuldigde honorarium, 

vermeerderd met de te verwachten verschotten en omzetbelasting. 

 

Artikel 8 Betaling, kosten en opschortingsrechten 

 

1. Betaling van het eindbedrag van de declaratie door de opdrachtgever dient 

binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie in de daarin aangegeven 

valuta te geschieden door middel van overschrijving op één van de in de 

declaratie genoemde rekeningen dan wel in contanten ten kantore van Farmers 

Funding . Betalingen dienen steeds zonder aftrek, korting, opschorting of 

verrekening plaats te vinden. 

 

2. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn 

betaalt raakt hij van rechtswege in verzuim en heeft Farmers Funding het recht 

om, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, aan de opdrachtgever de in 

artikel 6:119a BW bedoelde wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de 

vervaldatum van de declaratie, over het eindbedrag van de declaratie tot de dag 

der algehele betaling. 

 

3. De opdrachtgever is aan Farmers Funding alle buitengerechtelijke en 

gerechtelijke kosten verschuldigd indien hij een door hem opeisbaar 

verschuldigde som, ondanks aanmaning, niet voldoet en Farmers Funding de 

vordering aan een derde in handen geeft. De kosten worden berekend naar rato 
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van het tarief, al dan niet per tijdseenheid, en voorzover redelijk,dat de door 

Farmers Funding ingeschakelde derde voor soortgelijke zaken in rekening 

brengt, te vermeerderen met de door die derde in redelijkheid aan anderen te 

betalen kosten. Terzake de gerechtelijke kosten gelden als minimum de door de 

rechter buiten overeenkomst te liquideren bedragen.  

 

4. De door de opdrachtgever of derden te verrichten betalingen worden steeds het 

eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle 

verschuldigde rente en, tot slot, op de (telkens oudste) hoofdsom. 

 

5. Farmers Funding heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op 

te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan 

de opdrachtgever of aan derden, totdat de opdrachtgever de opeisbare 

vorderingen van Farmers Funding volledig heeft voldaan. Het in de vorige zin 

omschreven opschortingsrecht bestaat niet met betrekking tot zaken of 

bescheiden van de opdrachtgever die nog geen bewerking door Farmers Funding 

hebben ondergaan. 

 

Artikel 9 Klachten 

 

1. Klachten met betrekking tot de hoogte van een declaratie dient de opdrachtgever 

binnen veertien dagen na ontvangst daarvan aan Farmers Funding kenbaar te 

maken. 

 

2. Klachten met betrekking tot de door Farmers Funding verrichte werkzaamheden 

dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de betreffende bescheiden, dan wel na 

het uitbrengen door Farmers Funding van mondelinge adviezen  

-dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de 

opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet binnen de eerder 

genoemde termijn van 14 dagen kon ontdekken- aan Farmers Funding kenbaar 

te worden gemaakt. 

 

3. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever 

met betrekking tot een gebrek in de werkzaamheden van Farmers Funding niet 



8 

op. 

 

4. Indien een klacht niet tijdig wordt geuit vervallen de rechten van de 

opdrachtgever en wordt hij geacht de declaratie/de daaraan ten grondslag 

liggende werkzaamheden te hebben geaccepteerd. 

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

 

1. Indien de opdrachtgever bewijst dat hij schade heeft geleden, dan wel zal lijden, 

als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van, respectievelijk onrechtmatige 

daad door, Farmers Funding, die met inachtneming van de in artikel 4 lid 1 

geformuleerde norm zou zijn vermeden, en de opdrachtgever tijdig heeft 

geklaagd, dient hij Farmers Funding de gelegenheid te geven om de 

overeenkomst alsnog zoveel mogelijk na te komen door het gebrek te herstellen, 

respectievelijk de schade zoveel mogelijk ongedaan te maken of te beperken. 

 

2. De als gevolg van enig toerekenbaar tekortschieten, dan wel onrechtmatig 

handelen, door Farmers Funding verschuldigde schadevergoeding is, ongeacht 

de aard daarvan, beperkt tot het bedrag dat door haar 

beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald. Indien de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar niet uitbetaalt, danwel een lager bedrag 

uitbetaalt dan € 10.000,--, is de aansprakelijkheid van Farmers Funding 

beperkt tot genoemd bedrag van € 10.000,--. Farmers Funding zal op verzoek 

van de opdrachtgever omgaand en kosteloos een kopie van de relevante 

polisclausules, naar keuze van de opdrachtgever, ofwel ter inzage geven, ofwel 

toezenden. Het in de eerste zin van dit lid gestelde lijdt uitzondering indien aan 

Farmers Funding opzet of bewuste roekeloosheid te verwijten valt. In geen geval 

is Farmers Funding aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door onjuiste, 

onvolledige of niet tijdige aanlevering van informatie door de opdrachtgever. 

 

3. Mede gelet het bepaalde in artikel 4 lid 2 berust iedere aansprakelijkheid slechts 

bij Farmers Funding en niet bij haar personeelsleden, wier aansprakelijkheid, 

ook voor onrechtmatig handelen, geheel wordt uitgesloten. 
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4. Terzake van overeenkomsten die door Farmers Funding met derden worden 

gesloten, is Farmers Funding, vanwege een toerekenbare tekortkoming van, 

respectievelijk onrechtmatig handelen door, deze derden in het geheel niet 

aansprakelijk, tenzij haar een verwijt te maken valt met betrekking tot de keuze 

voor de bedoelde derde, in welk geval het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit 

artikel van toepassing zijn. Indien de overeenkomst met de derde op naam van 

Farmers Funding werd gesloten en de opdrachtgever een klacht heeft met 

betrekking tot de werkzaamheden van die derde zal Farmers Funding haar 

betreffende vordering op die derde op verzoek van de opdrachtgever aan hem 

cederen. 

 

5. Mede gelet het bepaalde in artikel 2 lid 5 is Farmers Funding nimmer 

aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan of laattijdig arriveren van 

bescheiden tijdens het vervoer of tijdens de verzending per post. 

 

6.  De opdrachtgever vrijwaart Farmers Funding voor vorderingen van derden 

wegens schade die wordt veroorzaakt doordat de opdrachtgever aan Farmers 

Funding onjuiste of onvolledige informaties heeft verstrekt, tenzij de 

opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar 

handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel is veroorzaakt door opzet of bewuste 

roekeloosheid van Farmers Funding. Ook vrijwaart de opdrachtgever Farmers 

Funding van alle vorderingen van derden voorzover het totaal van deze 

vorderingen de ingevolge dit artikel door Farmers Funding aanvaarde maxima 

overstijgt. 

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 

1. Op alle overeenkomsten tussen Farmers Funding en haar opdrachtgever, 

waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse 

recht van toepassing. 

 

2. Alle geschillen tussen Farmers Funding en de opdrachtgever, waarop deze 

algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden, tenzij dwingend recht 

daaraan in de weg zou staan, in eerste aanleg beslist door de Rechtbank 
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Lelystad, onverminderd het recht van Farmers Funding om haar opdrachtgever 

bij een andere relatief bevoegde Rechtbank in rechte te betrekken.  

 

Lelystad,   9 mei 2016. 

 

Farmers Funding B.V. 

Middendreef 281, 8233 GT Lelystad  

KvK nr 62088416 

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel  

te Lelystad. 

 


