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1. Algemeen
(i)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere (online) aanbieding, voorstel,
platformgebruik, offerte en overeenkomst tussen Flinqer B.V., hierna te noemen: “Flinqer”, en
"u als wederpartij”, of “u”; “u” kunt eveneens worden aangeduid met de term “leverancier” als
partij gebruik makende van Flinqer als zijnde leverancier met uw afnemer(s) respectievelijk als
zijnde afnemer met uw leverancier(s), omdat deze termen verduidelijking kunnen geven bij
omschrijvingen over het gebruik van Flinqer. Door u te registreren als een gebruiker van de site
of de service, verklaart en garandeert u dat u de service gebruikt namens het bedrijf waarvan u
de informatie hebt verstrekt tijdens het registratieproces.

(ii) Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Flinqer, voor
de uitvoering waarvan door Flinqer derden dienen te worden betrokken.
(iii) De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van u als wederpartij wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
(iv) Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op een bepaald moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen
van deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing. Flinqer zal de nietige of
vernietigde bepaling vervangen door een rechtsgeldige bepaling die aansluit bij de bedoeling van
de betreffende bepaling.
1.1 Definities voor termen gebruikt in deze algemene voorwaarden
(i) "leverancier" betekent een geautoriseerde leverancier van de afnemer die: (a) door de afnemer
gemachtigd is om de dienst te gebruiken en toegang te krijgen tot de service; en (b) heeft
ingestemd met alle bepalingen en voorwaarden in overeenstemming met toegestaan gebruik.
(ii) "Geautoriseerde gebruiker": een gebruiker die door leverancier geautoriseerd is om toegang te
krijgen tot de service en deze te gebruiken namens de leverancier.
(iii) "Afnemer" betekent een partij die een overeenkomst heeft gesloten met Flinqer voor het
verwerken van facturen met de leverancier via het Flinqer platform om versnelde betaling van
facturen te bieden in ruil voor een korting op het gefactureerde bedrag.
(iv) "Vertrouwelijke informatie" betekent:
a) met betrekking tot Flinqer, alle Flinqer-informatie, software, uitvindingen, know-how,
ideeën, programma's en intellectuele-eigendomsrechten die voortkomen uit- of
gerelateerd zijn aan de service van Flinqer;
b) met betrekking tot de leverancier, alle niet-openbare zakelijke informatie van de
leverancier of zakelijke partners van de leverancier, geheel of gedeeltelijk; en
c) met betrekking tot beide partijen, de voorwaarden, prijsbepaling en andere inhoud van
deze overeenkomst.

(v) "Informatie": elke technische of zakelijke informatie in geschreven, grafische, mondelinge of
andere vormen, inclusief maar niet beperkt tot specificaties, tekeningen, hulpmiddelen,
voorbeelden, rapporten, compilaties, records, gegevens, computerprogramma's, tekeningen en
modellen.
(vi) "intellectuele eigendomsrechten": alle rechten van intellectueel eigendom en aanverwante
rechten, waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, databankrechten, rechten op
domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten,
octrooirechten en rechten op knowhow;
(vii) "software": Elk eigen ontwikkeld Flinqer computer softwareprogramma of -toepassing, of die van
zijn externe licentiegevers, gebruikt door Flinqer. En alle broncode, documentatie, updates,
upgrades en afgeleide werken daarvan.
(viii)
"service": het elektronisch eerder betaal platform voor service toepassingen van Flinqer, de
gerelateerde hulpmiddelen en andere diensten die door de afnemer, in overeenstemming met
deze overeenkomst, zijn afgesproken om aan zijn geautoriseerde gebruikers aan te bieden, te
accepteren en te documenteren, en de versnelling van de betalingen van goedgekeurde facturen
tegen een korting, inclusief eventuele vervangende of toekomstige diensten die dezelfde of meer
functionaliteit bieden dan zijn voorganger.
2. Toegang tot de Service
2.1 Gebruik
Hierbij verleent Flinqer de leverancier een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, persoonlijk en beperkt
recht voor de toegang tot en gebruikmaking van de service, met inachtneming van de volgende
beperkingen:
(i) De leverancier mag de service uitsluitend gebruiken voor eigen interne zakelijke doelen; en
(ii) De leverancier zal niet: (a) kopieën te maken van alle of een deel van de service; (b) de service
verkopen, in sub-licentie geven, distribueren, huren, leasen of toewijzen aan een andere persoon
of entiteit; (c) wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, disassembleren, vertalen, wijzigen op
basis van de service; (d) behalve geautoriseerde gebruikers, derden toestemming geven om
gebruik te maken van de service; (e) Internet-links maken naar of van de service, of een kopie in
de vorm van een "frame" of "mirror" van enige inhoud die deel uitmaakt van de service, anders
dan op de eigen intranetten van de leverancier of zijn geautoriseerde gebruikers of anderszins
softwarevirussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke computercode, bestanden, scripts,
agenten of programma’s bevat; (g) de integriteit of uitvoering van de service of de daarin
opgenomen gegevens verstoren of verstoren; (h) een poging doen om ongeoorloofde toegang te
krijgen tot de service of de gerelateerde systemen of netwerken daarvan.
2.2 Gebruik van de service
Flinqer zal aan de leverancier toegang verstrekken tot het inlogscherm in opdracht van en namens de
afnemer. Vervolgens kan de leverancier een unieke inlogreferentie ("gebruikersnaam" en
"wachtwoord") maken die door geautoriseerde gebruikers gebruikt mag worden om toegang tot de
services te krijgen. De leverancier is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid

van gebruikersnamen en wachtwoorden. De leverancier is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk
voor alle activiteiten die plaatsvinden onder een door de leverancier gecreëerde gebruikersnaam en
wachtwoord. De leverancier brengt Flinqer onverwijld op de hoogte van elk ongeoorloofd gebruik van
een gebruikersnaam of wachtwoord waarna Flinqer maatregelingen zal nemen om ongeautoriseerd
gebruik tegen te gaan.
3. Reikwijdte en aanpassingen van de service
3.1 Toepassing van de service
De service is bedoeld om transacties tussen de leverancier en afnemers mogelijk te maken, en Flinqer
treedt niet op voor of vertegenwoordigt op enige manier de leverancier of afnemers. Flinqer is geen
partij bij, derde begunstigde van, of staat garant voor de uitvoering met betrekking tot elke transactie,
overeenkomst of regeling gesloten tussen de leverancier en de afnemer die de service gebruikt.
3.2 Effect van het gebruik van de service
De leverancier erkent en stemt ermee in dat het effect van het gebruik van de service resulteert in
een variatie van de overeengekomen betalingsvoorwaarden die alleen betrekking hebben op de
goedgekeurde facturen die via de service beschikbaar zijn gesteld en dat de leverancier en de afnemer
instemmen met een versnelde betaling van deze goedgekeurde factuur in ruil voor een korting op het
gefactureerde bedrag via de service (de "versnelde betaling").
Een effect van het gebruik maken van de versnelde betaling kan zijn dat de leverancier een aanpassing
aan zijn of haar belastinggegevens moet doorgeven (bijvoorbeeld met betrekking tot
omzetbelastingen zoals BTW of gelijkwaardig lokale omzetbelastingen. De verantwoordelijkheid om
ervoor te zorgen dat er een geschikt document is om btw-records aan te passen, met inachtneming
van de relevante lokale btw-wetgeving, rust uitsluitend bij de leverancier.
3.3 Aanpassing van de service
De leverancier begrijpt en gaat ermee akkoord dat Flinqer de service, hun namen of de manier waarop
de service beschikbaar wordt gemaakt, kan wijzigen en dat die wijzigingen kunnen leiden tot
verschillen in de manier waarop de leverancier toegang tot de service heeft. De leverancier begrijpt
en gaat ermee akkoord dat Flinqer na een redelijke voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de
leverancier zich het recht voorbehoudt om de service te vervangen door vernieuwde services die
dezelfde of meer functionaliteit bieden dan zijn voorganger.
4. Contractduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
(i)

Tenzij in een afzonderlijke overeenkomst met Flinqer B.V. anders is bepaald, worden
overeenkomsten tussen Flinqer en u als wederpartij aangegaan voor de periode dat u gebruik
maakt van Flinqer vanaf het moment dat u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, of
voor de periode welke uitdrukkelijk is gecommuniceerd bij aanvaarding van een
abonnementsvorm.

(ii) Flinqer werkt met gevoelige informatie. Voor de veiligheid van (informatie van) u als wederpartij,
andere deelnemers en Flinqer zelf, is Flinqer gerechtigd om voorwaarden te verbinden aan de
aanmelding van u als wederpartij (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot authenticatie en financiële
voorwaarden waaraan u als wederpartij moet voldoen) voordat de aanmelding kan worden
voltooid. Flinqer is eveneens in voorkomend geval gerechtigd tot het weigeren van een
aanmelding van een afnemer of leverancier.

(iii) De afnemer en de leverancier dienen te allen tijde te kunnen voldoen aan hun
betalingsverplichtingen. Bij het aangaan van iedere afzonderlijke transactie dient geen sprake te
zijn van een omstandigheid waarvan duidelijk is dat deze in de nabije toekomst kan zorgen voor
de situatie waarin de afnemer of de leverancier niet meer aan haar financiële verplichtingen kan
voldoen.
(iv) Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Flinqer een termijn overeengekomen of
opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient u als
wederpartij Flinqer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Flinqer daarbij een redelijke
termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
(v) Indien Flinqer gegevens behoeft van u als wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst,
vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat u als wederpartij deze gegevens juist en
volledig aan Flinqer heeft verstrekt.
(vi) Flinqer heeft het recht de in de overeenkomst overeengekomen werkzaamheden geheel of
gedeeltelijk te laten verrichten door derden. Deze derden worden daartoe vooraf gescreend op
integriteit en veiligheid.
(vii) Het is u als wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Flinqer,
rechten of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde over te dragen.
(viii) Indien u als wederpartij in gebreke mocht zijn in de nakoming van hetgeen waartoe U als
wederpartij jegens Flinqer gehouden bent, dan bent u als wederpartij aansprakelijk voor alle
schade (daaronder maar niet uitsluitend begrepen (juridische) kosten) aan de zijde van Flinqer,
daardoor direct of indirect ontstaan.
(ix) Flinqer is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van prijzen of voortvloeit uit een bevoegdheid of
verplichting ingevolge de wet of regelgeving of op voortvloeit uit andere gronden die bij het
aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, zonder dat u als
wederpartij in dat geval gerechtigd bent om de overeenkomst om die reden te ontbinden of
tussentijds op te zeggen.
5. Opschorting en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
(i)

Flinqer of u als wederpartij is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten,
daaronder maar niet uitsluitend begrepen het opschorten of blokkeren van toegang tot het
platform van Flinqer, of de overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder enige verplichting van
haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, indien:
a. Flinqer of u als wederpartij, na daartoe door de wederpartij in gebreke te zijn gesteld en
binnen de gestelde redelijke termijn de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig
of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst de wederpartij ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat Flinqer of u als wederpartij de verplichtingen niet zal
nakomen.

(ii) Indien door de vertraging aan de zijde van Flinqer of u als wederpartij, die na een
ingebrekestelling door de wederpartij in verzuim is, niet langer van de wederpartij kan worden
gevergd dat de wederpartij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities
zal nakomen, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen.
(iii) Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd zijn de vorderingen van de wederpartij op
Flinqer of u als wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien de wederpartij de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt de wederpartij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst
op Flinqer of u als wederpartij.
(iv) Als de wederpartij tot opschorting of tussentijdse opzegging van de overeenkomst overgaat, is
de wederpartij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op
enigerlei wijze ontstaan.
(v) In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste
van Flinqer of u als wederpartij, van schuldsanering, of een andere omstandigheid waardoor
Flinqer of u als wederpartij niet langer vrijelijk over uw vermogen kan beschikken, eindigt de
overeenkomst van rechtswege, zonder dat een nadere ingebrekestelling of opzegging vereist is
In alle van de hiervoor genoemde gevallen zal de beëindiging plaatsvinden zonder dat daardoor
voor de wederpartij enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling ontstaat. De vorderingen van Flinqer op u als wederpartij zijn in dat geval
onmiddellijk opeisbaar.
6. Vergoeding, betaling en incassokosten
(i) Om gebruik te kunnen maken van het Flinqer platform, kan Flinqer vergoedingen in rekening
brengen afhankelijk van het gekozen versnelde betalingsprogramma. Deze vergoedingen, indien
toegepast zijn transparant en zichtbaar op het dashboard. In dat geval van toepassing zal de
vergoeding structuur als volgt zijn:
a. Transactie vergoeding of fee: indien klant en leverancier op Flinqer gewijzigde
betalingsvoorwaarden
beiden
bevestigen,
geldt
voor
leverancier
een
transactievergoeding van 1% op jaarbasis van de bevestigde factuurwaarde met een
minimum van ‚¬7,50 exclusief BTW.
b. Voor het berekenen van het aantal dagen eerder betaald t.o.v. de oorspronkelijk
verwachte betaaldata door afnemer, wordt de verwachte betaaldatum vanuit de afnemer
gehanteerd, welke altijd ook zichtbaar is op het platform.
c. Voor de volledigheid, betreft de transactievergoeding niet de settlement korting die
afnemer kan aftrekken van het te betalen factuurbedrag aan leverancier;
(ii) Betaling aan Flinqer geschiedt door middel van een maandelijkse automatische incasso of
facturering, waarvoor u als wederpartij bij het accepteren van de offerte of aanbieding
uitdrukkelijke machtiging verleent aan Flinqer. Indien om welke reden dan ook, automatische
incasso van een door u als wederpartij verschuldigd bedrag niet kan plaatsvinden, draagt u als
wederpartij ervoor zorg dat de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum is betaald. Betaling aan
Flinqer dient te geschieden, op een door Flinqer aan te geven wijze in euro's.

(iii) Indien u als wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan bent u als
wederpartij van rechtswege in verzuim. U als wederpartij bent alsdan de wettelijke handelsrente
verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u
als wederpartij in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde
bedrag.
(iv) Bij niet of niet tijdige betaling zal Flinqer de van u als wederpartij ontvangen betalingen eerst in
mindering brengen op de kosten, vervolgens in mindering op de vervallen rente en tenslotte in
mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
(v) Flinqer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien u als
wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Flinqer kan
volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en
lopende rente en incassokosten worden voldaan.
(vi) U als wederpartij bent nimmer gerechtigd tot verrekening van het door u als wederpartij aan
Flinqer verschuldigde.
(vii) Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
(viii)
Indien u als wederpartij in gebreke of in verzuim bent in de (tijdige) nakoming van uw
verplichtingen jegens Flinqer, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening van u als wederpartij. Deze buitengerechtelijke kosten worden
berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Flinqer
echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt dan die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen
de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Deze eventueel gemaakte
gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op u als wederpartij worden verhaald. U als
wederpartij bent over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
7. Aansprakelijkheid
(i)

Indien Flinqer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze
bepaling is geregeld.

(ii) Flinqer is niet aansprakelijk voor fiscale en/of financiële gevolgen en schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat Flinqer is uitgegaan van door of namens u als wederpartij verstrekte onjuiste
en/of onvolledige gegevens.
(iii) Flinqer heeft geen enkele invloed op betalingen door of aan u als wederpartij aan of van andere
deelnemers. Iedere aansprakelijkheid voor het geval waarin door een schuldenaar niet dan wel
niet tijdig aan de schuldeiser wordt betaald, is uitgesloten. Wel zal u als wederpartij door Flinqer
worden uitgesloten van verder gebruik van Flinqer in geval van geen betaling(en) of niet tijdige
betaling(en).

(iv) Indien Flinqer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Flinqer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order tussen Flinqer en u als afnemer,
althans tot dat gedeelte van die order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
(v) De aansprakelijkheid van Flinqer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering
van haar verzekeraar in voorkomend geval.
(vi) Indien Flinqer aansprakelijk zou zijn voor schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde
beperkt tot directe schade.
(vii) Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan; (a) De redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe
schade in de zin van dit artikel; (b) De redelijke kosten gemaakt om de als gevolg van een
toerekenbare tekortkoming gebrekkige prestatie van Flinqer aan de overeenkomst te laten
beantwoorden; (c) De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor
zover u als wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade
als bedoeld in dit artikel.
(viii) Flinqer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder maar niet uitsluitend begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
(ix) De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade
te wijten is aan opzet of grove schuld van Flinqer.
(x) Wanneer u als afnemer of de afnemer of leverancier failliet wordt verklaard, werkt dit terug tot
00.00 uur de dag vóór de faillietverklaring. Dit betekent dat een op die dag tot stand gekomen
eerdere betalingsafspraak op het Flinqer platform niet zal worden geëffectueerd en dat de eerder
overeengekomen factuurvoorwaarden blijven gelden. Flinqer accepteert geen aansprakelijkheid
indien een eerdere betalingsafspraak op het Flinqer platform hierdoor niet tot stand is gekomen.
(xi) Indien een eerdere betalingsafspraak op het Flinqer platform tot stand is gekomen en de originele
overeenkomst nadien op enigerlei wijze wordt aangetast, wordt de overeenkomst die partijen
via Flinqer sluiten, niet aangetast.
8. Geheimhouding en privacy
(i) Flinqer en u als wederpartij zullen, gedurende de looptijd van deze overeenkomst en in een
periode van drie jaar na beëindiging daarvan, over alle mondelinge of schriftelijke informatie die
zij in het kader van de samenwerking onder deze overeenkomst van elkaar hebben ontvangen en
waarvan zij weten of begrijpen dat deze als vertrouwelijke informatie geldt, waaronder maar niet
uitsluitend begrepen informatie over het gebruik van het platform van Flinqer, de samenwerking
en bepalingen van deze overeenkomst, strikte geheimhouding betrachten. Deze
geheimhoudingsverplichting geldt voor alle medewerkers van Flinqer en u als wederpartij die bij
de samenwerking direct of indirect betrokken zijn.
(ii) Flinqer draagt er zorg voor dat de aan haar verstrekte vertrouwelijke informatie uitsluitend
gebruikt wordt ter aanwending van de doelstellingen van deze overeenkomst en niet, direct of
indirect, aan derden ter beschikking worden gesteld.

(iii) Flinqer draagt er zorg voor dat wordt voldaan aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het
gebied van privacy en IT.
9. Vrijwaring
(i)

U als wederpartij vrijwaart Flinqer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan aan
Flinqer toerekenbaar is.

(ii) U als wederpartij vrijwaart Flinqer voor alle gevolgen die het gevolg zijn van onjuiste informatie,
aangeleverd door u als wederpartij of een door U als wederpartij ingeschakelde derde partij.
(iii) Indien Flinqer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan bent u als
wederpartij gehouden Flinqer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te
doen dat van u als wederpartij in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht u als
wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Flinqer, in
spoedeisende gevallen zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten
en schade aan de zijde van Flinqer en derden daardoor ontstaan, komen geheel voor rekening en
risico van u als wederpartij.
10. Intellectuele eigendom
(i) Niets onder de overeenkomst met u als wederpartij is bedoeld of kan worden beschouwd als een
geheel of gedeeltelijke overdracht door Flinqer van een of meer haar toekomende rechten en
bevoegdheden op grond van de Auteurswet of enige andere wet- en/of regelgeving ter
bescherming van rechten van intellectuele eigendom.
(ii) Flinqer heeft het exclusieve recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde
toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt
vertrouwelijke informatie van u als wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht, zonder u
als wederpartij daar enige vergoeding voor te zijn verschuldigd.
11. Taal en wijziging voorwaarden
(i)

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

(ii) Flinqer is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Bij een wijziging van deze
voorwaarden zal Flinqer u als wederpartij de gewijzigde voorwaarden via elektronische weg
kenbaar maken en zal u als wederpartij verzocht worden met de gewijzigde voorwaarden in te
stemmen. Tot het moment waarop u als wederpartij met de gewijzigde voorwaarden hebt
ingestemd, gelden de voorwaarden waarvoor op de website of anderszins akkoord is gegeven.
(iii) In geval verandering in wet- en regelgeving tot gevolg heeft dat de overeenkomst aanpassing
behoeft, zal Flinqer met u als wederpartij met elkaar in overleg treden over de gevolgen hiervan
voor de inhoud van de overeenkomst, waarbij Flinqer en u als wederpartij ernaar zullen streven
om de samenwerking te continueren op soortgelijke wijze als deze op het moment van
ondertekening van de overeenkomst plaatsvindt.

(iv) Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, zullen de
overige bepalingen van de overeenkomst van kracht blijven.
(v) De overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld bij een door Flinqer en u als
wederpartij ondertekend geschrift.
(vi) In geval van strijdigheid tussen een individuele overeenkomst en de algemene voorwaarden van
Flinqer geldt de volgende prioriteit; (a) De overeenkomst; (b) De algemene voorwaarden van
Flinqer.
12. Privacy
(i) Flinqer is gerechtigd de door u als wederpartij ter beschikking gestelde informatie te gebruiken
voor haar activiteiten in de breedste zin van het woord, maar zorgt er wel voor dat wordt voldaan
aan alle toepasselijke regelgeving op het gebied van privacy en IT. Flinqer zorgt ervoor dat U als
wederpartij slechts tot die informatie toegang heeft, waartoe u gerechtigd bent en voor zover dat
noodzakelijk is voor het afronden van een transactie. Daarnaast is het mogelijk dat zogenaamde
"cookies" op de computer van U als wederpartij worden achtergelaten.
13. Toepasselijk recht en geschillen
(i)

Op de rechtsverhouding tussen Flinqer en u als wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

(ii) De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

