Aansluitingsovereenkomst Cardec B.V.
De ondergetekende, hierna te noemen “Deelnemer” geeft hierbij opdracht aan Cardec B.V. tot het leveren van de hierna vermelde en gekozen diensten.
Deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij bevoegd is onderstaande onderneming in deze te vertegenwoordigen. Deelnemer verklaart kennis te hebben genomen
van het Algemeen Reglement en Privacy Reglement en de aan de achterzijde vermelde aansluitingsverklaring, en daarmee akkoord is gegaan.

Consultant

Deelnemernr.

Deelnemer gegevens
Rechtsvorm

Bedrijfsnaam
Adres

Postcode/Plaats

Postbus

Postcode/Plaats

Telefoon

Bankrekeningnr.

Fax

Website

KvK nr.

BTW plichtig:

Algemene voorwaarden aanwezig*

ja

nee

Lid BaliePlus*

ja

nee

nee

ja nr:

Lid Nationale Notaris*

ja

nee

* svp aankruisen wat van toepassing is

1e Contactpersoon

E-mail

Directnummer

Functie

2e Contactpersoon

E-mail

Directnummer

Functie

Deelnemer bijdrage
Ondergetekende is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd per Deelnemer.
Alle diensten zijn alleen in combinatie met de aansluitingsovereenkomst te gebruiken.

€

Toetsenbundels
Voordeelbundels (1 jaar geldig)
100 toetsen

€

200 toetsen (+ 25 gratis)

€

300 toetsen (+ 50 gratis)

€

400 toetsen (+ 100 gratis)

€

Kredietinformatie
Bedrijfsrapporten Nationaal

aantal

€

Bedrijfsrapporten Internationaal

aantal

€

Verhaalsrapporten

aantal

€

Financiële diensten
Factoring Toevoegingen

ja

nee

Factoring Bedrijven

ja

nee

Incasso

ja

nee

Financieringen

ja

nee

opstellen

controleren

€

Verificatie Informatie Systeem (VIS)

ja

nee

€

Lidmaatschap BaliePlus **

ja

nee

Additionele diensten
Algemene Voorwaarden

Totaal (excl.BTW)

€

Deelnemer heeft kennisgenomen van het meest recente tarievenblad/offerte met de actuele tarieven.
Ook is gewezen naar het artikel betreffende de duur, opzegtermijn en stilzwijgende verlenging.

Ingangsdatum overeenkomst: 01 -

Handtekening Cardec B.V.

Handtekening Deelnemer

datum

**1e jaar gratis lidmaatschap (zie artikel 8 van de aansluitingsverklaring)
Cardec B.V. • Postbus 453 2240 AL Wassenaar • sales@cardec.nl • T: 070 - 517 66 07 • F: 070 511 45 52 • IBAN: NL39 ABNA 0458 1730 53 • BTW NL 8064.73.447.B01

Aansluitingsverklaring CARDEC B.V.
De aansluitende persoon resp. het aansluitende kantoor:

1. Geeft door deze akkoordverklaring aan deze Aansluitingsverklaring
c.q. door ondertekening van deze Aansluitingsverklaring te kennen:
Zich aan te sluiten bij Cardec met opdracht aan Cardec zijn daarvoor in aanmerking komende declaraties te doen registreren middels het door Cardec in stand gehouden registratiesysteem;
tevens (desgewenst) opdracht te geven zijn daarvoor in aanmerking
komende declaraties te doen incasseren middels het door Cardec
in stand gehouden incassosysteem (niet verplicht).
2. Geeft door deze akkoordverklaring tevens te kennen kennis genomen te hebben van het op deze Aansluitingsverklaring van toepassing zijnde Algemeen Reglement, inclusief Privacy Reglement
van Cardec (zie www.cardec.nl) en daarmee uitdrukkelijk in te
stemmen. Verklaart in het voorkomend geval dat de Deelnemer de
incasso van een vordering en/of het creditmanagement van zijn
kantoor in handen wenst te geven aan Cardec en machtigt en
geeft opdracht aan deze door Cardec tot het gebruik van de Databank van Cardec conform de bepalingen van het Algemeen
Reglement en het Privacy Reglement van Cardec.
3. De Deelnemer geeft voorts machtiging aan Cardec voor rekening
van de Deelnemer de daarvoor in aanmerking komende gegevens
te registreren bij de Databank van Cardec, indien en voor zover
deze gegevens betrekking hebben op dossiers die ter incasso in
handen zijn gegeven.
4. Verklaart bij toetsing in het Verificatie Informatie Systeem (VIS)
akkoord te gaan met de voorwaarden van Verificatie Informatie
Systemen B.V. te Tiel, welke voorwaarden direct verkrijgbaar zijn bij
het VIS (Postbus 6080 – 4000 HB Tiel). Om toegang tot VIS te krijgen,
zal de Deelnemer van Cardec de erkenningsformulieren van het VIS
moeten invullen en naar Cardec moeten opsturen. Cardec draagt
zorg voor doorzending aan het VIS, waarna een regulier erkenningstraject door het VIS wordt opgestart. Deze procedure neemt
ca. 6 weken in beslag (opgave van het VIS).
Deelnemers van Cardec betalen aan het VIS rechtstreeks een
éénmalig entreegeld en abonnementsgeld. De toetsingen in VIS
worden door Cardec aan VIS betaald. Cardec brengt voor iedere
toetsing een bedrag in rekening ten laste van de toetsenbundel van
de Deelnemer.
5. De aansluitende persoon resp. het aansluitende kantoor staat, op
straffe van strafrechtelijke aangifte wegens het aannemen van een
valse identiteit en/of door de Wet beschermde hoedanigheid er
voor in, de hoedanigheid te hebben van advocaat, notaris, accountant resp. belastingadviseur, volgens de definities als neerge-

legd in het Algemeen Reglement van Cardec, dan wel in combinatie daarvan en er zich van bewust te zijn dat alléén personen resp.
kantoren van deze beroepsgroepen toegang hebben tot de besloten delen van deze site van Cardec.
De betreffende advocaat moet te allen tijde geregistreerd staan op
het tableau op www.advocatenorde.nl.
Bij beëindiging van registratie vervalt ook het recht op toegang tot
de Databank van Cardec en het VIS. De advocaat verplicht zich
Cardec schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn verwijdering van
het tableau.
6. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, wordt een overeenkomst aangegaan voor een periode van twaalf maanden met
stilzwijgende verlenging voor telkens dezelfde periode, tenzij één
van de partijen drie maanden voor het verstrijken van enige periode
schriftelijk heeft opgezegd. Er vindt bij beëindiging van de toegang
tot Cardec geen restitutie plaats van de Deelnemersbijdrage en/of
aangeschafte toetsenbundels voor de Databank en/of VIS.
7. De aansluitende persoon c.q. kantoor verbindt zich ervoor te
zorgen dat Deelnemer van tevoren toestemming heeft gegeven
voor registratie, waarbij aantoonbaar moet zijn dat de Deelnemer
de consequenties van de desbetreffende toestemming terdege
overzag. Daarbij adviseert Cardec in ieder geval de aansluitende
persoon c.q. kantoor in de conditiebrief/Algemene Voorwaarden
tevens de bepaling op te nemen: “Bij niet-tijdige betaling is ………
(de aansluitende persoon c.q. kantoor) gerechtigd de openstaande
vordering te registreren bij Cardec B.V. (www.cardec.nl) te Wassenaar conform de voorwaarden en condities van Cardec.”
Voorts adviseert Cardec de aansluitende persoon c.q. kantoor de
(mogelijke) registratie en toetsing in Cardec tijdens het intake gesprek met Deelnemer ter sprake te brengen, alsook op het briefpapier de vermelding te plaatsen: ”Cardec registratie/toetsing” en bij
incasso van de vordering te waarschuwen voor registratie bij niet
betaling, met mededeling achteraf van de registratie.
8. Bij aansluiting bij Cardec van een advocaat die op dat moment
nog geen lid van BaliePlus is, verleent BaliePlus een gratis lidmaatschap bij haar organisatie voor het eerste jaar. De verdere afhandeling en communicatie zal dan geschieden in overeenstemming met
BaliePlus.
9. Voor de Financiële diensten en het VIS gelden separate overeenkomsten.

