ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden

Artikel 1
Marinus-Cruz Investments BV (MCI) gevestigd te Berkel en Rodenrijs, is een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als hoofddoel investeren in de wijdste zin
van het woord zonder daarbij een formele management rol in de onderliggende waardes en/of
bedrijven van de investering activiteiten na te streven. Secundair staat MCI derde bedrijven
bij ter beperking van conflict situaties en/of het zoeken naar oplossingen zowel commercieel,
risico technisch als bedrijfsmatig. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
investeringen en opdrachten aan MCI, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht,
gewijzigde of aanvullende opdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen van MCI met
opdrachtgever, investering als gevolg of in verband daarmee. Niet alleen MCI maar ook
iedere (vroeger) aan MCI verbonden persoon en ieder voor wiens handelen of nalaten MCI
aansprakelijk is of kan zijn, kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Onder
verbonden persoon wordt begrepen, de werknemers en/of de aandeelhouders van MCI.

Artikel 2
MCI verricht alle diensten en overige werkzaamheden zoals hiervoor omschreven onder
secundaire activiteiten uit hoofde van een met haar (mondeling of niet) gesloten
overeenkomst tot opdracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. MCI
investeert verder op basis van schriftelijke bilaterale overeenkomsten en/of formeel
vastgelegde documentatie.

Artikel 3
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door
MCI, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een
bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW,
7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4
MCI voert uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever een opdracht uit betrekking
hebbende onder secundaire activiteiten. Derden mogen niet op het resultaat van de door de
opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen geen
rechten ontlenen aan de opdrachten en de al dan niet in het licht daarvan verrichte
werkzaamheden, Indien de opdrachtgever de inhoud van de door MCI verrichte
werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens MCI gehouden die derde
erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze
algemene voorwaarden.
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Artikel 5
De keuze van de door MCI in te schakelen derden zal, zoveel als in relatie tot de
opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, plaatsvinden in overleg met de opdrachtgever en met
inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. MCI is niet aansprakelijk voor tekortkomingen
van de door MCI ingeschakelde derden. MCI is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele
aansprakelijkheidsbeperkingen en/of voorwaarden van derden namens de opdrachtgever te
aanvaarden.

Artikel 6
De opdrachtgever en/of de onderliggende investeringen vrijwaart MCI tegen alle aanspraken
van derden alsmede de door MCI in verband daarmede te maken kosten, waaronder begrepen
de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door MCI voor de
opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of gedane investeringen. MCI is als gevolg van
de geldende regelgeving (waaronder de Wwft) verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast
te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden aan de autoriteiten te melden.
De opdrachtgever en/of investering bevestigt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig bij
voorbaat toestemming te geven. Tevens vrijwaart de opdrachtgever MCI voor aanspraken van
derden jegens MCI dan wel haar medewerkers en aandeelhouders welke verband houden met
een ten onrechte gedane melding in dit kader.

Artikel 7
Indien zich bij de uitvoering van een opdracht of het doen van een investering als gevolg van
een doen of nalaten onverhoopt een gebeurtenis voordoet die aan de zijde van MCI tot
aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever/investering leidt, zal die aansprakelijkheid steeds
zijn beperkt tot of het schriftelijk afgesproken geinvesteerde bedrag en/of bedrag dat in het
desbetreffende geval onder de door MCI afgesloten verzekering wordt uitbetaald, Indien om
welke reden dan ook de verzekering van MCI geen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de
aansprakelijkheid van MCI nooit hoger dan het reeds geinvesteerde bedrag en/of de door MCI
gefactureerde en door opdrachtgever betaalde facturen over een periode van maximaal drie
kalendermaanden maar het maximum is altijd beperkt tot een bedrag van EUR 5.000,=
exclusief BTW. Iedere aansprakelijkheid die het gevolg is van of op enige wijze in verband
staat met de insolventie of het anderszins niet nakomen van verplichtingen van of door enig
bank, financiele instelling of andere derde, wordt door MCI mede ten behoeve van de
eventueel aan haar toevertrouwde gelden, uitgesloten.

Artikel 8
De opdrachtgever is aan MCI voor de uitvoering van de opdracht een honorarium
verschuldigd, vermeerderd met omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal
het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd
met de van tijd tot tijd door MCI vast te stellen uurtarieven. De genoemde bedragen zijn
exclusief BTW.
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Artikel 9
MCI is gerechtigd een eventueel door de opdrachtgever betaald voorschot op de declaratie te
verrekenen met de oudste openstaande factuur; alsmede met hetgeen MCI van de
opdrachtgever onder zich heeft of krijgt.

Artikel 10
Facturatie van MCI wordt in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht
en dienen binnen 10 werkdagen te rekenen vanaf de datum van de factuur -zonder opschorting
of verrekening- te zijn voldaan. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de
opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever
aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW.
Indien betaling na aanmaning uitblijft is MCI gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten bij
de opdrachtgever in rekening te brengen. De hoogte van de vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform de staffel als opgenomen in het
besluit buitengerechtelijke incassokosten (Stb 2012, 1414 en 142).

Artikel 11
Bij niet betaling van de door of in opdracht van MCI voor de opdrachtgever uitgevoerde
werkzaamheden, is MCI gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige
betaling van de opstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere
aansprakelijkheid van MCI voor de schade die daardoor mocht ontstaan. Bij het niet nakomen
van de overeengekomen voorwaarden voor investering en/of rapportage verplichtingen bij een
investering is MCI gerechtigd haar investering terug te trekken, met uitsluiting van iedere
aansprakelijkheid van MCI voor de schade die daardoor mocht ontstaan.

Artikel 12
Deze voorwaarden zijn in de Nederlandse taal opgesteld. Ingeval van geschil over een
eventueel uitgevoerde vertaling of strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst
en de betekenis daarvan naar Nederlands recht bindend zijn.

Artikel 13
Op de rechtsverhouding tussen MCI en haar onderliggende investeringen en/of de
opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen in eerste
aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Op een gebrek in
de prestatie en iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt indien MCI daarover niet
binnen 3 maanden na ontdekking daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Juli 2016.
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