
Algemene voorwaarden van Het Hooghe Land 

1. Op alle door Het Hooghe Land uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten en uit te 

voeren opdrachten waaronder adviezen, zijn deze voorwaarden altijd van toepassing. 

 

2. De door Het Hooghe Land uit te voeren werkzaamheden betreffen advisering en bemiddeling 

op het gebied van verzekeringen, alsmede financiële advisering in de meest ruime zin. Tot de 

door Het Hooghe Land uit te voeren werkzaamheden behoort ook het doen van 

belastingaangifte voor particulieren. 

 

3. Het Hooghe Land garandeert dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door 

gekwalificeerde medewerkers die op de hoogte zijn van de betreffende wetgeving, literatuur 

en jurisprudentie. 

 

4. Indien bij de advisering of bemiddeling onverhoopt fouten worden gemaakt tengevolge 

waarvan opdrachtgever schade lijdt, is Het Hooghe Land gehouden deze schade te 

vergoeden. Het Hooghe Land is tegen het hier bedoelde risico verzekerd bij een solide 

verzekeringsmaatschappij. De aansprakelijkheid van Het Hooghe Land is altijd beperkt tot het 

bedrag dat de verzekeringsmaatschappij in voorkomend geval uitkeert. 

Indien opdrachtgever van mening is dat Het Hooghe Land aansprakelijk is voor door haar 

gemaakte fouten, is opdrachtgever verplicht hiervan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen acht 

dagen schriftelijk melding te maken aan Het Hooghe Land. 

5. Opdrachtgever verplicht zich declaraties van Het Hooghe Land binnen veertien dagen na 

dagtekening te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim 

zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. Bij overschrijding van genoemde termijn 

van veertien dagen, is opdrachtgever tevens een rente verschuldigd, groot 1% per maand of 

gedeelte van een maand, over de hoofdsom van de vordering vanaf de vervaldag tot de dag 

der voldoening. 

Bij verzuim van de schuldenaar is Het Hooghe Land gerechtigd al haar verplichtingen op te 

schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het Hooghe Land 

behoudt het recht op vergoeding van de door haar ter zake van de ontbinding geleden 

schade respectievelijk vergoeding van de door of namens haar verrichte werkzaamheden. 

6. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die het Hooghe Land zal moeten maken om 

de door haar toekomende bedragen te incasseren, komen voor rekening van opdrachtgever. 

De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een 

minimum van € 100,-. 

 


