
   

David Bakker Pensioen Consultancy is een handelsnaam van nEx Consultancy B.V. Op al onze leveringen/diensten zijn onze algemene voorwaarden - 
in te zien en uit te printen op onze website www.davidbakker.eu - van toepassing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden David Bakker Pensioen Consultancy 
 

 
1. David Bakker Pensioen Consultancy is de handelsnaam die wordt gevoerd door nEx Consultancy B.V., 

welke vennootschap is gevestigd aan de Boerskottenhoek 57 te (7546 DC) Enschede. Waar in het 

hierna volgende wordt gesproken over David Bakker Pensioen Consultancy wordt uitsluitend gedoeld 
op nEx Consultancy BV als (weder)partij. David Bakker wordt in het kader van het uitvoeren van 

opdrachten en het geven van adviezen door nEx Consultancy BV ter beschikking gesteld om deze 
werkzaamheden voor opdrachtgevers te verrichten. Dit laat onverlet dat nEx Consultancy ook anderen 

kan belasten met het uitvoeren van opdrachten dan wel het verrichten van diensten.  

 
2. Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door David Bakker 

Pensioen Consultancy, met inachtneming van deze algemene voorwaarden. Tussen de opdrachtgever 
en de persoon die, op basis van enige rechtsverhouding tot David Bakker Pensioen Consultancy, de 

opdracht feitelijk uitvoert of daarbij betrokken is, komt nimmer enige overeenkomst tot stand, ook niet 
indien de opdracht met het oog op de uitvoering door die persoon als bedoeld in artikel 7:404 BW 

wordt verstrekt. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW 

aanvaard. 
 

3. David Bakker Pensioen Consultancy spant zich ertoe in op tijd de dienst te leveren naar volle 
tevredenheid, maar kan de tijdigheid en tevredenheid nimmer op voorhand garanderen, zoals in het 

geval van overmacht zijdens David Bakker Pensioen Consultancy, waaronder maar niet beperkt tot 

ziekte, vakantie- en feestdagen. Een klacht c.q. gebrek in de dienstverlening dient binnen twee weken 
na ontdekking, althans binnen een maand na oplevering van de dienst c.q. het betreffende onderdeel 

van de dienst te worden gemeld, na ommekomst van welke termijn recht tot klagen en de eventuele 
vordering dientengevolge vervalt. 

 
4. Aansprakelijkheid van David Bakker Pensioen Consultancy, de medewerkers en alle personen die op 

grond van een rechtsverhouding met David Bakker Pensioen Consultancy de werkzaamheden ten 

behoeve van opdrachtgever uitvoeren of hebben uitgevoerd, daarbij betrokken zijn of zijn geweest, is 
in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt 

uitgekeerd in voorkomend geval, althans tot hetgeen in de desbetreffende opdracht is gefactureerd en 
betaald, althans tot een maximum van € 2.500,00. David Bakker Pensioen Consultancy sluit 

aansprakelijkheid uit voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade.  

 
5. Indien David Bakker Pensioen Consultancy een derde inschakelt, is David Bakker Pensioen Consultancy 

voor eventuele tekortkomingen van deze derde niet aansprakelijk. De opdrachtgever machtigt David 
Bakker Pensioen Consultancy hierbij om eventuele door deze derde bedongen algemene voorwaarden 

(met eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen), mede ten behoeve van en namens opdrachtgever, te 
aanvaarden. 

 

6. Facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Na verstrijken van deze termijn is de debiteur 
zonder ingebrekestelling in verzuim en is vanaf dat moment de wettelijke handelsrente verschuldigd. 

Bezwaar tegen de hoogte van de factuur dient schriftelijk en binnen 14 dagen na declaratiedatum 
kenbaar te worden gemaakt. Blijft tijdig bezwaar uit, is het recht bezwaar te maken tegen de hoogte 

van de declaratie vervallen. David Bakker Pensioen Consultancy kan periodiek de prijs voor het werk 

wijzigen voor zowel reeds aangenomen als nieuwe opdrachten. 
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7. De Opdrachtgever vrijwaart David Bakker Pensioen Consultancy voor eventuele aanspraken van 

derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan 
Opdrachtgever toerekenbaar is, alsmede voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van 

intellectuele eigendom op de door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de 
uitvoering zijn gebruikt. 

 
8. Indien de Opdrachtgever aan David Bakker Pensioen Consultancy informatiedragers c.a. verstrekt, 

garandeert Opdrachtgever dat dezen vrij zijn virussen c.a.  

 
9. Een eventuele vordering van de Opdrachtgever op David Bakker Pensioen Consultancy mag niet 

worden verrekend met een vordering op de Opdrachtgever. Opdrachtgever mag zijn verplichtingen 
jegens David Bakker Pensioen Consultancy onder geen voorwaarde opschorten. 

 

10. Opdrachtgever is gehouden David Bakker Pensioen Consultancy in de gelegenheid te stellen binnen 
een redelijke termijn aan te vangen met de opdracht, onder andere door het ter hand stellen van alle 

relevante en benodigde bescheiden c.q. informatie. 
 

11. Opdrachtgever mag de opdracht tussentijds opzeggen (met een opzegtermijn van 2 maanden), 

onder de voorwaarde dat een redelijke vergoeding is verschuldigd voor het werk dat tot dan toe door 
David Bakker Pensioen Consultancy is verricht, alsmede voor eventuele afwikkel- of overdrachtskosten. 
Indien opdrachtgever opzegt, is deze gehouden (zich ertoe in te spannen) onverwijld de opdracht in 

kwestie aan een andere pensioenadviseur te verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart David Bakker 

Pensioen Consultancy dan ook voor eventuele boetes of claims indien en voorzover Opdrachtgever aan 
deze verbintenis niet heeft voldaan. 

Ingeval er sprake is van financiële producten van een verzekeraar die via het agentschap van David 

Bakker Pensioen Consultancy geadministreerd zijn, geldt dat bij verbreken van de adviesrelatie en/of 

het niet voldoen van de vergoeding, opdrachtgever/verzekeringnemer onverwijld een opdracht tot 
intermediairwijziging doorgeeft aan betreffende verzekeraar. Opdrachtgever vrijwaart David Bakker 

Pensioen Consultancy dan ook voor eventuele boetes of claims indien en voorzover Opdrachtgever aan 
deze verbintenis niet heeft voldaan. 

 
12. De bepalingen van deze voorwaarden waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij 

ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en 
partijen blijven binden. 

 
13. Nederlands recht is van toepassing op de opdracht. De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te 

nemen van alle geschillen die voortvloeien uit onderhavige overeenkomst. In beginsel is de rechter 
bevoegd van het arrondissement waar David Bakker Pensioen Consultancy kantoorhoudt, met 

uitzondering van geschillen als bedoeld in art. 108 lid 2 Rv. 

 

 
Aldus opgemaakt te Enschede op 10 september 2018 


