
Algemene Voorwaarden Dit zijn de algemene voorwaarden van Ocean Finance, Wijnhaven 3K, 3011 WG Rotterdam, KvK 24317613. Alle overeenkomsten voor het verrichten van 
werkzaamheden die Ocean Finance sluit bestaan uit twee delen. Het belangrijkste deel is wat we specifiek afspreken: wat we gaan doen, wanneer we dat gaan doen en wat het gaat 
kosten. Daarnaast gelden altijd deze algemene voorwaarden, onze kleine lettertjes, als tweede deel van de overeenkomst. Met altijd bedoelen we dat de algemene voorwaarden ook 
bepalingen over aanbiedingen en offertes bevatten, en dat ze ook gelden voor vervolgopdrachten. 
 
Overeenkomsten met Ocean Finance Er is een overeenkomst als je een aanbod van Ocean Finance om diensten te verrichten hebt aanvaard. Jij bent dan de opdrachtgever, en Ocean 
Finance is de opdrachtnemer. De woorden “Ocean Finance” en “opdrachtnemer” worden in deze algemene voorwaarden door elkaar gebruikt en betekenen hetzelfde. Aanbiedingen, 
offertes, voorstellen en prijsopgaven van Ocean Finance zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft. De prijzen in de aanbiedingen en offertes vermelden BTW en anders 
zijn ze exclusief BTW. 
  
Meestal is de geldigheidsduur van het aanbod in het aanbod opgenomen. Als dat niet zo is dan geldt een termijn van 14 dagen. Zolang het aanbod niet tot een overeenkomst heeft 
geleid, behoudt Ocean Finance zich het recht voor om de beschikbare capaciteit elders of anders in te zetten. Soms is snel handelen vereist: als je uitdrukkelijk om onmiddellijk begin van 
het werk hebt gevraagd, dan komt de overeenkomst tot stand doordat Ocean Finance met het werk is begonnen. 
 
Zowel opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen op ieder moment een gegeven opdracht beëindigen. Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van de mededeling van 
beëindiging en het tijdstip waarop de beëindiging van kracht wordt een periode afgesproken. Ocean Finance zal dan in die periode de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie 
in een zodanige staat brengen, dat overdracht ervan aan de opdrachtgever c.q. een door de opdrachtgever aan te wijzen derde, zo goed mogelijk kan verlopen. 
 
Indien een opdracht tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever dan heeft Ocean Finance recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies, tenzij de 
opzegging het gevolg is van omstandigheden, die aan Ocean Finance zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever dan verplicht tot betaling van de rekening(en) voor tot dan toe verrichte 
werkzaamheden. 
 
Indien de positie van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, dan kan Ocean Finance vooruitbetaling van opdrachtgever vragen alvorens de (verdere) werkzaamheden uit te voeren. Ook 
kan Ocean Finance levering van diensten opschorten en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door verzending van een schriftelijke kennisgeving. Indien Ocean Finance 
gebruik maakt van deze rechten dan is Ocean Finance niet aansprakelijk voor de daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect. 
 
Uitvoering van opdrachten Bij het uitvoeren van opdrachten zal Ocean Finance de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen behartigen. De wijze waarop de 
administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht, dient te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de 
opdrachtgever. 
 
De opdrachtgever verstrekt aan Ocean Finance alle relevante informatie gevraagd en ongevraagd met betrekking tot de te voeren administratie of uit te voeren werkzaamheden. De 
wijze van aanlevering van de benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens en dergelijke kan door Ocean Finance worden voorgeschreven. De 
opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, 
tijdig worden verstrekt. Ocean Finance is verplicht zich om alle gegevens en stukken van de opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen. 
 
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Ocean Finance het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of 
de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen. Een uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan er beschikking heeft 
gesteld. 
 
Ocean Finance heeft veel kennis in huis, maar weet niet alles. Soms is extern advies nodig. Ocean Finance kan bij de uitvoering van zijn opdracht deskundigen inschakelen, nadat de 
noodzaak c.q. wenselijkheid daarvan in overleg met de opdrachtgever is vastgesteld. Ocean Finance aanvaardt dan geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door deskundigen 
worden verricht of de adviezen die zij geven.  
 
Indien door Ocean Finance of de ingeschakelde deskundigen in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de 
opdrachtgever aangewezen locatie, dan draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor alle noodzakelijke voorwaarden voor het verrichten van de werkzaamheden.  
 
Overmacht Van Overmacht is sprake als Ocean Finance verplichtingen niet kan nakomen door van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ocean Finance in 
redelijkheid geen invloed kan uitoefenen. Ocean Finance zal de opdrachtgever bij eerste gelegenheid van overmacht op de hoogte stellen. Onder overmacht wordt in ieder geval 
verstaan: werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstromingen, langdurige uitval elektriciteit, storingen en onderhoud aan communicatie netwerken, verhindering zoals door 
ziekte, arbeidsongeschiktheid of gebreken in nakoming door leveranciers, en/of ingehuurde derden van wie opdrachtnemer bij de uitvoering van haar diensten afhankelijk is. 
 
Ocean Finance is dus niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien Ocean Finance gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan eigen schuld, en niet 
volgens in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor rekening van opdrachtnemer komt.  
 
Zolang de overmacht voortduurt kan Ocean Finance de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is iedere partij gerechtigd de 
opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 
Als er al werk is verricht voorafgaande aan de overmacht, en als aan dit werk zelfstandige waarde toekomst, dan is de opdrachtgever gehouden tot betaling voor dit werk als ware het 
een afzonderlijke opdracht is.  
 
Betalingscondities Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Ocean Finance factureert periodiek. 
Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. 
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 
Aansprakelijkheid Als het werk van Ocean Finance fouten of tekortkomingen vertoont dan zal Ocean Finance deze fouten of tekortkomingen op zo kort mogelijk termijn herstellen, 
zonder daarvoor kosten in rekening te brengen. Wanneer en voor zover met het herstellen hogere kosten zijn gemoeid dan er in rekening zijn gebracht (of worden gebracht) voor de 
betreffende werkzaamheden dan is Ocean Finance slechts verplicht deze herstelwerkzaamheden uit te voeren, indien de opdrachtgever zich voorafgaand schriftelijk bereid verklaart de 
meerkosten voor zijn rekening te nemen. 
 
Als de fouten of tekortkomingen hebben geleid tot schade bij de opdrachtgever dan geldt dat Ocean Finance alleen aansprakelijk is voor schade die de opdrachtgever zelf direct lijdt als 
rechtstreeks gevolg van de fouten of tekortkomingen van Ocean Finance. Ocean Finance is nooit aansprakelijk voor zogenaamde indirecte of gevolg schade. Het moet bovendien gaan om 
fouten of tekortkomingen die onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid vermeden hadden kunnen worden. Ook gelden de 
volgende nadere beperkingen. 
 
Ocean Finance is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Elke aansprakelijkheid 
vervalt ook indien de opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole Ocean Finance niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn. Ook is er geen aansprakelijkheid in 
het geval de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding 
van of in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat Ocean Finance daarbij betrokken is geweest. 
 
De opdrachtgever dient de in dit artikel bedoelde tekortkomingen te melden binnen 1 maand nadat hij of zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, zo 
niet dan is iedere aansprakelijkheid uitgesloten. Elke aansprakelijk vervalt hoe dan ook 2 jaar nadat de werkzaamheden zijn verricht. De aansprakelijkheid is in ieder geval en altijd 
beperkt tot de hoogte van het door Ocean Finance gefactureerde bedrag voor de werkzaamheden waarin de fouten of tekortkomingen zijn opgetreden.  
 
Geschilbeslechting Op alle overeenkomsten van Ocean Finance is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland 
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de overeenkomst betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft. 
 
Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen zich inspannen om een geschil in onderling overleg te beslechten. Als dit niet lukt, dan zal een geschil worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter te Rotterdam.  
 
 

 
 
Algemene Voorwaarden van Ocean Finance, Wijnhaven 3K, 3011 WG Rotterdam, KvK 24317613, versie 1 maart 2014 


