Algemene handelsvoorwaarden voor de „Schmetterling Coöperatieve Overeenkomst“

1.

Geldigheid voor „Schmetterling Coöperatieve Overeenkomst“

1.1.

De hierna volgende voorwaarden gelden voor contracten van de „Schmetterling Coöperatieve Internationale
samenwerking “, die tussen de reisbureaupartners (hierna te noemen „partner“) en de Schmetterling Reisen GmbH &
Co KG en Schmetterling Travel XL B.V. en Representation & Consulting Travel Industry B.V. (hierna te noemen
„Schmetterling“ ) worden afgesloten. Het contract komt tussen de partner en Schmetterling tot stand.

1.2.

Schmetterling heeft het recht, bestaande contracten aan nieuw opgerichte Schmetterling maatschappijen met zetel in
het respectievelijke land van de partners over te dragen. De partner gaat reeds nu met een dergelijke overdracht
akkoord.

1.3.

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle contracten, op basis waarvan Schmetterling de partner als Coöperatie
Partner opneemt en voor de in de Schmetterling Coöperatieve Overeenkomst bepaalde diensten die ter beschikking
worden gesteld.

1.4.

Contraire of afwijkende voorwaarden van de partners worden niet erkend, tenzij Schmetterling hiermee uitdrukkelijk
heeft ingestemd. Deze toestemmingsbeperking geldt in elk geval, vooral ook dan, wanneer Schmetterling diensten met
kennis van afwijkende algemene voorwaarden van de partner oplevert of aanvaardt.

1.5.

Schmetterling heeft het recht, deze algemene voorwaarden alsook de respectievelijke provisie- en prijslijsten te
veranderen of te vervolledigen indien hierdoor geen belangrijke regelingen van de contractverhoudingen aangetast
worden en deze voor aanpassing aan ontwikkelingen vereist is, welke bij het afsluiten van een contract niet te voorzien
waren en die, indien er geen rekening mee gehouden wordt, het evenwicht van de contractverhoudingen merkbaar
zouden storen. Dit kan in het bijzonder het geval zijn, wanneer wetten of de rechtspraak veranderen en één of meerdere
clausules van deze algemene voorwaarden hiervan zijn betroffen. Vooral de provisielijsten kunnen veranderd worden,
wanneer derden, zoals bijv. de reisorganisatie, van wie Schmetterling noodzakelijke voorzieningen krijgt, haar
dienstenaanbod alsook de daartoe horende provisies veranderen. De overeengekomen provisies kunnen ter
vereffening van provisies worden verminderd of verhoogd. Bij veranderingen van provisies, die acceptabel zijn, komt
aan de partner het hierna te noemen bijzondere opzeggingsrecht niet toe. Voorts zijn verhogingen in de omvang van de
verhoging van de omzetbelasting mogelijk. Schmetterling deelt de partner de bedoelde veranderingen zes weken voor
het in werking treden schriftelijk mee. Aan de partner komt op het tijdstip van het in werking treden van de
veranderingen een bijzonder opzeggingrecht toe. Oefent de partner binnen de zes weken na ingang van de
veranderingsmededeling niet schriftelijk zijn opzeggingrecht uit, dan wordt het contract, met de veranderde
voorwaarden voortgezet. De partner wordt nadrukkelijk op deze gevolgen gewezen in de veranderingsmededeling via
het Schmetterling intranet (extranet).

2.

Totstandkoming overeenkomst
De partner kan contractaanbiedingen schriftelijk, en elektronisch, afgeven. Een contract komt tot stand door de
schriftelijke acceptatie door Schmetterling.

3.

Soorten en omvang van de diensten van Schmetterling

3.1.

De omvang van de diensten van Schmetterling blijkt uit het ondertekende contractformulier, uit een bevestiging, uit deze
algemene voorwaarden, uit de respectievelijke provisie- en prijslijsten van Schmetterling alsook uit de provisie- en
prijslijsten van de derde aanbieder, die de partner in het Schmetterling extranet kan oproepen. De respectievelijk
geldende provisies en prijzen worden elk jaar opnieuw vastgelegd en in het extranet gepubliceerd.

3.2.

Bovendien krijgt de partner met het afsluiten van het contract een voor de duur van het contract beperkt, niet uitsluitend
en niet overdraagbaar recht, om de hem ter beschikking gestelde merken te gebruiken, zonder het recht onder licenties
te vergeven. Bij het gebruik van de merken moet de partner de gebruiksvoorwaarden voor de Schmetterling merken, te
consulteren onder www.schmetterling-travelxl.nl in het oog houden. Met de ondertekening van de „Schmetterling
Coöperatieve Overeenkomst“ accepteert de partner deze gebruiksvoorwaarden.
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3.3.

Schmetterling heeft het recht om, bij het leveren van zijn diensten, gebruik te maken van derden.

4.

Plichten en taken van de partner

4.1.

De partner wordt verplicht elk misbruik van de diensten van Schmetterling achterwege te laten. De licentie is enkel van
toepassing op de in het contract aangegeven merken. De licentie wordt de partner persoonlijk verleend, de licentie is
daardoor noch in het geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdraagbaar.

4.2.

De partner wordt verplicht de diensten volgens de bestemming daarvan en in het kader van de geldende
rechtsvoorschriften van de Bondsrepubliek Duitsland te gebruiken. De partner moet vooral letten op de onderstaande
regelingen.


De aanwijzingen van de nationale en internationale grondlegger-, merken-, patent-, naam- en kentekenrechten en
ook andere commerciële en intellectuele beschermingsrechten, persoonlijkheidsrechten van derden en de
bestemmingen van het concurrentierecht, alsook het gegevensbeschermingsrecht, dienen uitdrukkelijk te worden
bevolgd. De partner ontbindt Schmetterling van alle gemotiveerde vorderingen, die door derden uit de schending
van één van deze plichten tegen Schmetterling worden ingesteld, zover hij geen bewijs kan leveren dat hij schuldig
is aan de schadeveroorzakende plichtschending.



De partner dient te garanderen dat de gezamenlijk opgevoerde verplichtingen ook door derden worden
waargenomen, die van deze concrete diensten terecht in zijn naam gebruik maken.

4.3.

De partner wordt verplicht, voor zover in aanwezig in het betreffende land, Schmetterling een incassomachtiging, c.q. of
vanaf de invoering hiervan, een mandaat voor een SEPA-debet nota te verstrekken, alsook bij de bank voor voldoende
dekking van de overeengekomen afschrijvingsrekeningen te zorgen. Met de invoering van het uniforme Europese
betalingssysteem SEPA zal de partner op vraag van Schmetterling onmiddellijk een bestaande machtiging voor de
debet nota door een SEPA-conform mandaat voor debet nota (incl. BIC en IBAN) vervangen, die om de 36 maanden op
verzoek van Schmetterling door de partner moet worden vernieuwd, wanneer deze tijdens de contractverhoudingen niet
continu wordt gebruikt. Een eerdere SEPA-mandaatverstrekking is toegelaten.

4.4.

Wordt dit contract aan een nieuwe firma volgens artikel 1.2 overgedragen, verplicht de partner zich ertoe deze nieuwe
firma een nieuw SEPA-mandaat te verstrekken.

5.

Veranderen van eigenaar, veranderingen in de rechtsvorm, vennotenbestand en
vertegenwoordigingsbevoegdheid

5.1.

De partner dient Schmetterling veranderingen van eigenaar, veranderingen in rechtsvorm, in het vennotenbestand en in
de bevoegdheden voor de vertegenwoordiging van de partners, onmiddellijk mee te delen.

5.2.

De contractanten informeren elkaar onmiddellijk in schriftvorm over verdere veranderingen, die voor de invoering en
uitvoering van het contract volgens de voorschriften en de in de bijlagen opgenomen overeenkomsten belangrijk zijn.
Voor het geval dat er twijfel bestaat over de vraag wat wezenlijk is, dient het doorgeven van informatie uit voorzorg
door te gaan..

5.3.

In het geval dat een veranderen van eigenaar en een voortzetten van de firma volgens § 25 HGB (Duitse Handelswet)
is de vroegere partner samen met de koper van het bedrijf verantwoordelijk voor de zich uit dit contract voortkomende
vorderingen, voor zover Schmetterling en de koper hier niets anders overeenkomen. De koper van het bedrijf is
verplicht, ook de zich uit dit contract en de daartoe behorende bijlagen voortkomende rechten en plichten over te
nemen.

6.

Vergunningen, wetten en verordeningen
Beide partijen garanderen, dat zij statuten, regels en voorschriften van de uiteenlopende reguleringsorganen, die voor
hun activiteiten verantwoordelijk zijn, zijn nagekomen en altijd zullen nakomen. Beide contractanten garanderen
daarenboven dat zij op eigen kosten gezamenlijke noodzakelijke vergunningen en licenties gerelateerd aan de diensten
in het kader van dit contract, bezorgen. De partner verklaart zich akkoord, dat de gegevens aan de centrale van
Schmetterling en/of derde dienstverleners worden verstrekt.
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7.

Bescherming van het bedrijf

7.1.

Gegevens die bij de partner bekend worden, mogen niet aan derden doorgegeven worden. Dit geldt ook na het
beëindigen van dit contract.

7.2.

Het is de partner verboden zonder toestemming van Schmetterling, toeristische zaken met andere partners van
Schmetterling te doen. Dit geldt ook 2 jaar na het beëindigen van dit contract.

8.

Verklaring ter bescherming van de gegevens

8.1.

De partner verklaart ermee akkoord te gaan dat Schmetterling voor de doelen van dit contract de van de partner
gevraagde gegevens over zijn persoon, zijn bedrijf en over de voor de contractverhouding doorslaggevende
omstandigheden invordert, opslaat en verwerkt.

8.2.

De partner verklaart ermee akkoord te gaan dat Schmetterling zijn gegevens voor de doelen van dit contract aan
derden, zoals de leveranciers van Schmetterling Sortiments, marketingfirma’s en andere personen uit de zakelijke
omgeving van Schmetterling of partner doorgeeft. Daartoe behoren vooral ook het gebruiken van de gegevens in
verband met bijeenkomsten van Schmetterling, zoals de jaarlijkse vergaderingen.

8.3.

Schmetterling verwerkt en gebruikt persoonsgebonden gegevens uit dit contract enkel ten behoeve van de
contractuitvoering, klantenservice, markt- en meningsonderzoek, alsook voor eigen reclamedoeleinden. De partner
geeft Schmetterling door zijn handtekening de volmacht, persoonlijke gegevens in zijn computersysteem op te slaan en
volgens BDSG (Duitse wet op privacy) aan een bepaalde ontvangersgroep door te geven.

9.

Coöperatieve ondersteuning

9.1.

Alle technische aanvragen kunnen via technology@schmetterling-travelxl.nl gesteld worden. Door de automatische
registratie van de aanvragen in een ticketsysteem is een kwalitatief hoogstaande verwerking van de aanvragen
gegarandeerd. Om de partner bij de beperking van het probleem met het programma te ondersteunen, kan
Schmetterling de partner vragen, toegang op afstand op zijn systeem toe te staan of informaties of systeem gegevens
naar Schmetterling te sturen.

9.2.

Alle vragen i.v.m. boekingen, opties, annuleringen enz. dienen uitsluitend via het centrum voor toeristische boekingen te
gebeuren: telefonisch + 31 475691682 of per e-mail via: reservation@schmetterling-travelxl.nl

9.3.

Bij alle andere vragen, problemen en wensen, zijn we van maandag t/m vrijdag van 9.00 Uur tot 18.30 uur en op
zaterdag van 09.00 uur tot 15.30 uur telefonisch bereikbaar op het nummer + 31 475691682 of per e-mail:
reservation@schmetterling-travelxl.nl

10.

Vergoedingen, facturatie en betalingsvoorwaarden

10.1.

Vergoedingen voor de Coöperatieve samenwerking/White Label resulteren uit het contractformulier “Schmetterling
Coöperatieve Overeenkomst“.

10.2.

De respectievelijk te betalen vaste vergoedingen voor de Coöperatieve samenwerking is, beginnend op de dag van de
ondertekening van het contract, voor de rest van het kalenderjaar en daarna jaarlijks op de voorhand te betalen.
Hiervoor schrijft Schmetterling een rekening, die binnen de 14 dagen door de partner moet worden betaald. Alle andere
diensten door Schmetterling, met uitzondering van de diensten onder 10.3., worden in de regel maandelijks resp.
jaarlijks voor de vorige maand resp. kalenderjaar gefactureerd. Hieronder vallen vooral alle van het gebruik afhankelijke
diensten, zoals uit het bestelformulier blijkt.

10.3.

In het geval van toeristische dossiers wordt bij het incassoreisbureau de reisprijs verminderd met de
overeengekomen provisie, (alleen bij TUI en Thomas Cook groep) en 4 weken voor de vertrekdatum afgeschreven resp.
gefactureerd; daarvan afwijkend gebeurt dit bij voortijdig drukken (opvraging) van de tickets op de dag van de
opvraging. Voorschotbetalingen vervallen en worden afgeschreven resp. gefactureerd in overeenstemming met de
regelingen van de aparte reisorganisaties. Vooruitbetalingen blijven onaangetast. Bij direct incassoklanten geeft
Schmetterling de partner na begin van de reis en na ingang en betaling van de rekening van de reisorganisatie, de
overeengekomen provisie.
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10.4.

Facturen worden de partner in elektronische vorm online ter beschikking gesteld (hierna „onlinefactuur“ genoemd). De
facturen zijn over het vrij geschakelde extranet zichtbaar. Met de instelling van de factuur in het extranet geldt de
onlinerekening als toegestuurd. In uitzonderlijke gevallen kan de partner een factuur in schriftvorm per post toegestuurd
worden. Schmetterling stelt de rekeningen gratis in overeenstemming met de omzet belastbare voorschriften ter
beschikking.

10.5.

Alle vergoedingen vervallen bij ontvangst van de factuur. Heeft de partner Schmetterling een volmacht tot toegang resp.
een SEPA-mandaat gegeven, zal Schmetterling het factuurbedrag ten vroegste 6 werkdagen na ontvangst van de
factuur van de rekening van de partner afschrijven. De partner moet voor een voldoende dekking van de door hem
aangegeven facturen zorgen. Anders moet het factuurbedrag ten laatste de tiende dag na ontvangst van de factuur op
de in de factuur aangegeven rekening gecrediteerd worden. De fiduciaire beheerde gelden, alsook andere vorderingen
van Schmetterling worden eveneens door bankafschrijving geïncasseerd. Indien mogelijk, is het verstrekken van een
SEPA debet mandaat voor de afschrijving is verplicht.

10.6.

Wanneer de partner verdere diensten van Schmetterling bestelt, heeft Schmetterling het recht voor de partner een
totale factuur op te maken, indien deze voor de diensten hetzelfde facturatie-adres, alsook voor het innen van de
factuurbedragen dezelfde rekening, heeft opgegeven.

10.7.

Voor een compensatie van de vorderingen van Schmetterling is de partner alleen bemachtigt wanneer zijn tegeneis
onbetwist of wettelijk vastgesteld is.

10.8.

Bij elk gebrek aan dekking of op basis van schulden van de partner of een door zijn bank uitgevoerd automatisch
incasso, heeft Schmetterling het recht een kostenvergoeding te eisen. De hoogte van de kostenvergoeding bedraagt
EURO 25,00. Het geldig maken van verdergaande schade blijft eveneens voorbehouden net als het bewijs van een
kleine schade door de partner.

11.

Ondernemingsfacturatieclausule

11.1.

Schmetterling heeft het recht, vervallen en niet vervallen vorderingen met elkaar te verrekenen, die Schmetterling of een
onderneming waaraan Schmetterling indirect of direct gerelateerd is, tegen de partner hebben c.q. welke de partner
tegen één van de firma’s heeft. Over de stand van deze deelnames wordt de partner indien nodig op navraag
geïnformeerd. Deze informatie wordt uitsluitend door de directie verstrekt.

11.2.

De partner gaat akkoord, dat alle aan Schmetterling gestelde zekerheden ook als zekerheid van dergelijke vorderingen
dienen, die de in de vooraangaande paragraaf 1 vermelde ondernemingen t.o.v. de partner heeft. Omgekeerd dienen
alle zekerheden, die de partner deze ondernemingen ter beschikking heeft gesteld, ook als zekerheid voor de door
Schmetterling tegen de partner gerichte vorderingen.

12.

Klachten, gebruik door derden

12.1.

Dient de partner een klacht tegen de hoogte van de in rekening gestelde vergoeding of tegen de door Schmetterling
gemaakte kredietnota’s, dan moet hij dit de rekeningschrijver binnen de acht weken na ontvangst van de factuur /
kredietnota schriftelijk melden. Hij moet de reden van zijn klacht duidelijk uitleggen. Laat de partner de termijn
verstrijken, geldt de factuur/kredietnota als aanvaard.

12.2.

De partner mag, indien niet uitdrukkelijk in het contract vermeld, de toegestane licenties of ontvangst bijv.
kadercontracten („onderboekingen“), niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schmetterling aan derden
afgeven. De niet toegestane gebruiksoverlating en niet toegestane onderboekingen geven Schmetterling het recht na
een mislukte nadrukkelijke vermaning het contract onmiddellijk te beëindigen.

13.

Late betaling

13.1.

De partner is pas nalatig wanneer hij niet binnen de 30 dagen na vervaldatum en ontvangst van een een gelijkwaardige
opstelling van betaling of factuur betaalt en hij op deze gevolgen in de rekening of betaling specifiek werd gewezen. In
het geval van een verlate betaling komt een forfaitaire last van EURO 25,00 voor de verwerking erbij.

13.2.

Schmetterling heeft het recht, zich uit één van de door de partner geleverde zekerheden te voorzien wanneer de partner
een betalingsachterstand heeft. Indien Schmetterling de zekerheid opeist, is de partner verplicht deze onmiddellijk op de
oorspronkelijke niveau te brengen, zodra het contract voortgezet wordt.
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13.3.

In elk geval van te late betaling van de partner is Schmetterling gemachtigd tot controle van de kredietwaardigheid van
de partner. Indien er twijfels over de kredietwaardigheid van de partner bestaan, kan Schmetterling overeenkomstige
zekerheden vorderen.

13.4.

Verder komt bij een te late betaling een uitsluiting na artikel 14 in aanmerking.

14.

Uitsluiting, sancties

14.1.

Schmetterling kan de volgende maatregelen nemen, indien er concrete aanwijzingen zijn, dat een partner wettelijke
voorschriften, rechten van derden, overeenkomsten van het coöperatieve contract of de Schmetterling principes aantast
of indien Schmetterling een ander gegrond interesse heeft, vooral ter bescherming van de dienstverleners of andere
partners:


Wijziging van de betalingsmogelijkheden (reisbureau incasso / voorafbetaling)



Vermaning van partners



Beperking van het aanbod van bepaalde reisorganisaties of andere dienstverleners



Voorlopige uitsluiting van enkele of alle reisorganisaties



Definitieve uitsluiting van enkele of alle reisorganisaties

14.2.

Bij de keuze van een bepaalde maatregel houdt Schmetterling rekening met de gegronde interesse van de betroffen
partners, vooral of er aanwijzingen zijn, dat de gebruiker niet schuldig is aan de overtreding .

14.3.

Schmetterling kan een partner definitief van de boekbaarheid van enkele of alle dienstverleners uitsluiten (definitieve
uitsluiting) en hem het gebruik van de merken verbieden, wanneer


de partner herhaaldelijk negatieve meningen over Schmetterling of Schmetterling partners uit



de partner verkeerde contactgegevens opgegeven heeft.



hij zijn extranetrekening overdraagt of derden hiertoe toegang geeft.



de partner Schmetterling of Schmetterling partners in aanzienlijke mate beschadigt.



de partner herhaaldelijk tegen deze algemene voorwaarden of tegen de principes van Schmetterling optreedt.



er een andere belangrijke reden is.

14.4.

Met betrekking tot het gebruik van de merken wordt naar de gebruiksvoorwaarden verwezen.

15.

Verantwoordelijkheid, overmacht

15.1.

Wanneer een verplichting van Schmetterling t.o.v. de partner op vervanging van een vermogensschade tegenover de
partner bestaat en dit niet op onachtzaamheid berust, is de aansprakelijkheid beperkt tot hoogstens het 3-voudige van
het overeengekomen jaarlijkse bedrag.

15.2.

Voor materiële schade en voor niet onder 15.1. vallende vermogensschade is Schmetterling bij onachtzaamheid en
grove nalatigheid onbeperkt verantwoordelijk. Voor het overige is Schmetterling enkel verantwoordelijk bij verwijtbare
schending van zulke plichten, waarvan de vervulling de reglementaire uitvoering van het contract eigenlijk pas mogelijk
maakt, en waar de partner op het nakomen hiervan regelmatig kan vertrouwen, waarbij de verantwoordelijkheid dan op
de vervanging van het contract typische en de voorzienbare schade beperkt is.

15.3.

De verantwoordelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van verplichte wettelijke aansprakelijkheid, vooral wat betreft
de aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid, volgens de wet over de productaansprakelijkheid, bij
overname van een garantie voor de prestatie of bij bedrog.

15.4.

De partner is niet verantwoordelijk voor schade, die uit ongeoorloofde handelingen van de coöperatieve partner
ontstaan. Schmetterling zal de daaruit resulterende kosten uit beschadigden dragen en deze bij de betreffende partner
terugvorderen. (bijv. terugboekingen en boekingen, waarbij niet de reizende als aanmelder optreedt, klantenbetalingen).
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15.5.

Indien beperkingen of het stopzetten van de dienstverlening op overmacht berusten, wordt Schmetterling voor de
overeengekomen periode van haar diensten ontbonden, zonder dat de partner daaruit zijn rechten kan opeisen. Als
overmacht gelden alle door Schmetterling niet te vertegenwoordigen, onvoorzienbare, onvermijdbare en buiten de
invloedsfeer van Schmetterling liggende prestatiehindernissen. Tot deze gebeurtenissen tellen vooral natuurgeweld,
brand, maatregelen betreffende arbeidsconflicten –ook in derde bedrijven- en een stroomonderbreking alsook
spanningsproblemen.

16.

Duur van het contract, opzegging

16.1.

De duur van het contract wordt door het coöperatieve partnerovereenkomst (Artikel 10 van het contract) bepaald.

16.2.

Elke opzegging moet schriftelijk per aangetekende brief gebeuren.

16.3.

Het recht op beëindiging van het contract zonder opzegging vanwege belangrijke redenen blijft voor beide partijen
onaangetast. Voor Schmetterling is het vooral een belangrijke reden, wanneer de partner zijn betalingen staakt of failliet
is, een opgevraagde informatie over de solvabiliteit negatief is, de partner voor twee opeenvolgende maanden met de
betaling van een niet onbelangrijk bedrag van de verschuldigde vergoedingen of in een langer dan twee maanden
durende periode met een bedrag, dat de gemiddelde verschuldigde vergoedingen van twee maanden overeenkomt,
achter raakt, de partner zwaar in strijd met zijn contractuele verplichtingen handelt. Indien Schmetterling met de
verschuldigde prestaties achterstallig is, heeft de partner dan alleen het recht om het contract op te zeggen, wanneer
Schmetterling één van de door de partner opgelegde uiterste termijn van tenminste tien werkdagen niet respecteert.

16.4.

Indien Schmetterling de contractuele samenwerking met de partner omwille van dringende redenen opzegt, die de
partner moet vertegenwoordigen, heeft Schmetterling recht op een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van de
gemiste provisies, die van het tijdstip van het in werking treden van de buitengewone opzegging tot aan de volgende
normale opzeggingtermijn door de partner hadden moeten worden betaald; het is de partner toegestaan te bewijzen dat
Schmetterling geen schade of een schade kleiner dan het forfait heeft opgelopen.

17.

Solvabiliteitscontrole en waarborgsom

17.1.

Indien voor het afsluiten van het contract gegronde twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van de partner, aldaar op
basis van de verkregen informatie te verwachten is dat het doorzetten van de vorderingen tegenover de partner met
wezenlijke problemen verbonden zal zijn, vooral omdat hij met verplichtingen uit andere (bestaande of vroegere)
contracten achter loopt, dergelijke contracten niet volgens contract worden uitgevoerd of vergelijkbare gevallen bestaan,
kan Schmetterling het waarborgen van een geschikte zekerheid in de vorm van een rentegevende garantie of een zelf
verschuldigde bankwaarborg van een in de EU zetelende kredietinstelling vragen, en de toegang tot diensten in
omvang beperken, wanneer de partner de zekerheid niet of in een onvoldoende omvang waarborgt of de gestelde
zekerheid onvoldoende bescherming van het vorderingsverlies biedt (bijv. wanneer de partner de beëdigde garantie
gegeven heeft of aan een eis deze af te geven niet is nagekomen), of anders een zwaar doorwegende reden aanwezig
is, bijv. dat de partner onjuiste informatie door gegeven heeft of de gegronde verdenking bestaat, dat de partner van de
diensten in misbruikte opzet gebruikt maakt of dit van plan is te doen. Een eventuele geleverde zekerheid wordt na
beëindiging van het contract vrijgegeven, zodra de partner alle vorderingen aan Schmetterling heeft betaald.

17.2.

Schmetterling heeft het recht, een waarborgsom die door de partner ondanks vervaldatum en maningen niet betaald zijn
met dergelijke vorderingen te verrekenen .

17.3.

Schmetterling dient de waarborgsom terug te geven, voor zover de bovenvermelde voorwaarden niet meer van
toepassing zijn.
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18.

Bedrijf dat informatie over de kredietwaardigheid verstrekt
Schmetterling heeft het recht, in het kader van de solvabiliteitscontrole bij bedrijven die informatie over de
kredietwaardigheid verstrekken, informatie aan te vragen. Schmetterling heeft verder het recht de bedrijven die
informatie over de kredietwaardigheid verstrekken, de voor de incasso benodigde gegevens van de partner die niet
volgens contract werden uitgevoerd (bijv. aangevraagde maningsbrieven bij onbetwiste vordering, een kwijtgescholden
exploot van executie, gedwongen tenuitvoerlegging) door te geven. Wanneer tijdens de partnersamenwerking dergelijke
gegevens uit andere samenwerkingen bij een bureau dat informatie over de kredietwaardigheid verstrekt voorliggen,
mag Schmetterling hierover eveneens geïnformeerd worden. De respectievelijke overgave en het opslaan van
gegevens gebeurt in het kader van de wetten op de bescherming van de privacy en enkel, indien deze de behartiging
van de beschermwaardige belangen van Schmetterling, van een contractant van het bedrijf die de kredietwaardigheid
verstrekt, of van de openbare belangen vereist is, en daardoor de beschermwaardige interesse van de partner niet
schaadt.

19.

Andere / vrijwaringsclausule

19.1.

De bevoegde rechtbank is het aan de zetel van Schmetterling toegekende kantongerecht of de
arrondissementsrechtbank, indien toegelaten.

19.2.

Voor alle rechtszaken tussen Schmetterling en de partner geldt uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.
Internationaal privaatrecht is niet van toepassing.

19.3.

De partner heeft geen recht alle of één van zijn rechten, prestaties en plichten uit dit contract zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Schmetterling af te staan, over te dragen of te verpanden. Schmetterling heeft voor de
nakoming van het contract het recht, de rechten en plichten uit dit contract aan derden over te dragen.

19.4.

Wanneer een bepaling van dit contract ongeldig is, tast dit de geldigheid van de andere bepalingen van dit contract niet
aan. De partijen verplichten zich ongeldige bepalingen door nieuwe te vervangen die de ongeldig opgenomen
regelingen op een wettelijk geldige manier omzetten en die mogelijk dichtbij het best mogelijke economische resultaat
liggen. Hetzelfde geldt voor de in het contract opgenomen hiaten in de regelingen. De partijen verplichten zich een
verbetering hiervan na te streven op een manier, die zo dicht mogelijk bij het door de partijen overeengekomen doel van
het contract ligt, zou dit artikel door de partijen zelf zijn bedacht. Alle prijzen zijn exclusief de desbetreffende BTW.
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