
 

Abonnement- en leveringsvoorwaarden Schuurman 
Financieel Advies B.V. 

 
Inleiding  
De overeenkomst wordt gesloten tussen Schuurman Financieel Advies B.V., hierna te noemen dienstverlener en 
de persoon die opdracht geeft, hierna abonnee/opdrachtgever. Overal waar men de aanspreekvorm 
abonnee/opdrachtgever leest, wordt zowel gedoeld op de vrouwelijke als mannelijke vorm. Bij het afsluiten van 
een abonnement gaat de abonnee/opdrachtgever akkoord met het administreren van de persoonsgegevens 
door de dienstverlener. De gegevens worden veilig bewaard en alleen aan derden verstrekt op grond van 
wettelijke verplichtingen.  
 
Online abonnement bevestigen  
Nadat de abonnee/opdrachtgever te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van een dienst of product, 
ontvangt hij/zij een bevestiging e-mail. Hierin zit een bestand met een overeenkomst voor het abonnement dat 
hij bevestigd kan worden. Schuurman Financieel advies B.V. behoudt zich alle rechten voor om zonder opgaaf 
van reden het abonnement niet aan te willen gaan.  
 
Online abonnement opzeggen  
De abonnee/opdrachtgever heeft tot 3 dagen na de bevestiging de tijd het abonnement te annuleren. Dit kan 
uitsluitend per e-mail. De reeds ontvangen diensten dient de abonnee/opdrachtgever conform de buiten het 
abonnement geldende norm te voldoen. Reeds gedane betalingen worden onder vermindering van 
administratiekosten op het bij Schuurman Financieel Advies B.V. bekende rekening nummer teruggestort.  
 
Abonnementsperiode  
Abonnementen hebben een looptijd van minimaal 1 jaar. Deze worden na afloop automatisch verlengd met 
dezelfde periode, tenzij tijdig opgezegd. Na het eerste jaar is het abonnement per maand opzegbaar. De 
dienstverlener moet de opzegging uiterlijk 1 maand voor einde abonnementsdatum hebben ontvangen. De 
abonnee/opdrachtgever ontvangt daarna een bevestiging van de opzegging.  
 
Adres- en abonnementswijziging  
Adres- en/of abonnementswijzigingen kunnen via de inlog op de website of per e-mail geschieden.  
 
Betaling  
Betalingen geschieden uitsluitend per automatische incasso via Schuurman Financieel Advies. B.V. Indien er 
incassokosten gemaakt moeten worden, komen deze voor rekening van de abonnee/opdrachtgever. Tevens 
brengt Schuurman Financieel Advies B.V. de wettelijke rente in rekening. Als een abonnee/opdrachtgever 
meerdere abonnementen heeft bij Schuurman Financieel Advies B.V., mag er onderling niet worden opgeschort 
of verrekend.  
 
Garantie  
Als de overeengekomen diensten binnen het abonnement niet door u zijn afgenomen of niet voldoen aan de 
overeengekomen eisen, kunt u dit binnen de abonnementsperiode kenbaar maken aan de dienstverlener; deze 
zal zorg dragen voor een correctie.  
 
Recht- en forumkeuze  
Bij eventuele geschillen zal het Nederlands recht van toepassing zijn.  
 
Contactgegevens  
Schuurman Financieel Advies B.V. 
Walstraat 67 
7061 CA Terborg  
Telefoon: 0315-341975  
E-mail: info@schuurmanfinancieeladvies.nl  
Internet: www.schuurmanfinancieeladvies.nl/beheer  
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