Algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen
opdrachtnemer en opdrachtgever ("de cliënt"), behoudens wijzigingen in deze voorwaarden
welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. In deze
algemene voorwaarden wordt verstaan onder de cliënt: de partij die de opdracht geeft en
onder opdrachtnemer: Connectorr B.V.
2. Connectorr B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, handelend
onder de naam Connectorfinance, gevestigd te Haren en ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 54475961 (hierna “Connectorfinance”).
3. Connectorfinance verleent diensten op financieel gebied waaronder diensten op het gebied
van financiering en bijzonder beheer. Tevens verleent Connectorfinance diensten op het
gebied van coaching, teamontwikkeling, organisatie ontwikkeling, conflictbemiddeling en
ondersteunt Connectorfinance directies van bedrijven in brede zin.
4. De toepasselijkheid van door de cliënt gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij
uitgesloten.
5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten van de cliënt.
6. Niet alleen Connectorfinance, maar ook alle natuurlijke- of rechtspersonen die bij de
uitvoering van enige opdracht van de cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene
voorwaarden een beroep doen.
7. Bij aanvaarding van een opdracht garandeert Connectorfinance op geen enkele wijze de
totstandkoming van een bepaald resultaat.
8. Indien bij de uitvoering van een opdracht van de cliënt (een nalaten daaronder begrepen) zich
onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid voor direct geleden schade
door de cliënt leidt, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van het honorarium
dat voor de desbetreffende opdracht door Connectorfinance in rekening is gebracht.
Connectorfinance sluit iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade uit.
9. De keuze van door Connectorfinance in te schakelen derden zal, waar mogelijk, plaatsvinden
in overleg met de cliënt met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Connectorfinance is
niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De cliënt machtigt
Connectorfinance eventuele, door derden bedongen, aansprakelijkheidsbeperkingen namens
hem te aanvaarden.
10. De cliënt vrijwaart Connectorfinance tegen alle aanspraken van derden, de kosten van
rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden
voor de cliënt verricht, tenzij die aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid
van Connectorfinance.

11. Op de rechtsverhouding tussen Connectorfinance en cliënt is Nederlands recht van
toepassing. De rechter te Groningen is bevoegd van enig geschil dat tussen Connectorfinance
en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.
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