
 

Algemene Voorwaarden Retourion Hypotheken 

 

ARTIKEL 1 Definities 

1.1  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Retourion Hypotheken: de V.O.F. Retourion Hypotheken, gevestigd te (2582 BT) Den 

Haag,Frederik Hendriklaan 59 A; 

2. Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Retourion Hypotheken opdracht heeft gegeven 

één of meerdere hypotheekberekeningen en /of verzekeringsberekeningen te maken en / of een 

hypotheek of verzekering is aangegaan en als hypotheekgever in de hypotheekakte als eerste 

staat vermeld en /of in de verzekeringspolis staat vermeld als verzekeringnemer. 

 

ARTIKEL 2 Algemeen 

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Retourion 

Hypotheken, behoudens voorzover door Retourion Hypotheken van deze algemene voorwaarden 

schriftelijk is afgeweken. 

2.2  Door het aanvragen van een hypotheek(berekening) en / of een verzekering(berekening) verklaart 

de Cliënt zich akkoord met deze algemene voorwaarden. 

2.3 De Cliënt aanvaardt dat Retourion Hypotheken bij de uitoefening van haar werkzaamheden is 

gebonden aan de op Retourion Hypotheken van toepassing zijnde gedrags- en beroepsregels en 

verklaart de daaruit voor Retourion Hypotheken voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen 

respecteren. 

 

ARTIKEL 3 Totstandkoming en beëindiging van de overeenkomst tussen Retourion Hypotheken en 

Cliënt 

3.1 Een overeenkomst tussen Retourion Hypotheken en de Cliënt komt tot stand op de eerste van de 

volgende momenten: 

 1. zodra de door de Cliënt ondertekende dienstverleningsovereenkomst door Retourion 

Hypotheken is ontvangen; 

 2. Retourion Hypotheken op verzoek van de Cliënt is aangevangen met haar werkzaamheden; 

 3. op andere wijze blijkt dat de Cliënt Retourion Hypotheken heeft verzocht met haar 

werkzaamheden aan te vangen. 

3.2 De overeenkomst tussen Retourion Hypotheken wordt beëindigd ingeval blijkt dat geen hypotheek 

en / of verzekering via Retourion Hypotheken kan worden afgesloten dan wel op eerste aangeven 

van Retourion Hypotheken of op verzoek van de Cliënt. 

 

ARTIKEL 4 Uitvoering van de werkzaamheden 

4.1 Retourion Hypotheken verricht al haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen 

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 

4.2 Retourion Hypotheken bepaalt de wijze waarop en door welke medewerker(s) van Retourion 

Hypotheken de uit te voeren werkzaamheden worden verricht. Retourion Hypotheken neemt bij 

de uitvoering van haar werkzaamheden zoveel mogelijk de wensen van de Cliënt in acht. 

 

ARTIKEL 5 Geheimhouding 

5.1 Retourion Hypotheken en al haar medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding jegens derden, 

tenzij een wettelijke bepaling of de toepasselijke beroepsregels zich hiertegen verzetten. 

5.2 Retourion Hypotheken is niet bevoegd de door de Cliënt verstrekte informatie aan te wenden voor 

een ander doel dan waarvoor deze verstrekt is, met dien verstande dat Retourion Hypotheken 

gerechtigd is de verstrekte informatie te gebruiken voorzover sprake is van een procedure waarbij 

deze informatie van belang kan zijn. 

 

 

 

ARTIKEL 6 Aansprakelijkheid 



6.1 Indien door Retourion Hypotheken een fout wordt gemaakt als gevolg van het verstrekken van 

onjuiste of onvolledige informatie door de Cliënt, dan is Retourion Hypotheken niet aansprakelijk 

voor de daardoor ontstane schade. 

6.2 Retourion Hypotheken is nooit aansprakelijk voor de ontstane schade van door Retourion 

Hypotheken ingeschakelde derden. 

6.3 Retourion Hypotheken aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor 

werkzaamheden verricht voor de Cliënt door derden die zijn aanbevolen door Retourion 

Hypotheken. 

6.4 Iedere aansprakelijkheid van Retourion Hypotheken is beperkt tot het bedrag dat in het 

desbetreffende geval wordt uitgekeerd op grond van de door Retourion Hypotheken gesloten 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

6.5 Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaats vindt op grond van de door Retourion 

Hypotheken gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid van 

Retourion Hypotheken beperkt tot een maximum van de in rekening gebrachte 

bemiddelingskosten.  

6.6 Vorderingen van de Cliënt op Retourion Hypotheken terzake van de aansprakelijkheid van 

Retourion Hypotheken verjaren na verloop van één jaar na het passeren van de desbetreffende 

hypotheekakte. 

 

ARTIKEL 7 Klachten 

7.1 Klachten en geschillen die betrekking hebben op de werkzaamheden van Retourion Hypotheken 

kunnen worden voorgelegd aan Retourion Hypotheken. Wanneer het oordeel van Retourion 

Hypotheken voor de Cliënt niet bevredigend is, kan deze zich wenden tot het Klachteninstituut 

Financiële Dienstverlening (Kifid) te Den Haag. Retourion Hypotheken is bij de Kifid aangesloten 

onder nummer 300001002. 

 

ARTIKEL 8 Toepasselijk recht 

8.1 De rechtsverhouding tussen Retourion Hypotheken en de Cliënt, waar deze algemene 

voorwaarden en de Retourprovisieovereenkomst onderdeel van uitmaken, wordt beheerst door 

het Nederlands recht. 

8.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Den Haag.   


