
 
ALGEMENE VOORWAARDEN MARROM BV  
 

 Omschrijving Werkzaamheden 
Marrom B.V. (“Marrom”) verricht werkzaamheden bij het tot 
stand komen van overeenkomsten met betrekking tot de 
overdracht van (een deel van) (activa van) ondernemingen of 
onderdelen van ondernemingen, vennootschappen of 
aandelen in vennootschappen, een en ander in de ruimste zin 
van het woord, activatransacties, alsmede de financiering 
daarvan, waardebepalingen eveneens daaronder begrepen. 
Marrom verricht tevens advies- en coachingwerkzaamheden 
en treedt op als mediator. 
 

 Toepasselijkheid 
Deze Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van alle 
andere voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding en 
overeenkomst tussen Marrom en haar opdrachtgever. 
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen partijen 
alleen binden indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. 
 

 Offertes 
De door Marrom gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn 
geldig gedurende dertig dagen na datum van de offerte.  
De overeenkomst komt tot stand nadat de schriftelijke 
opgave of offerte van Marrom door de opdrachtgever is 
bevestigd binnen de daarvoor gestelde termijn en de offerte 
niet door Marrom is herroepen. 
 

 Duur van de overeenkomst en tijdplanning 
De in de offertes en overeenkomsten vermelde termijnen en 
tijdsplanningen betreffen zo goed mogelijk geschatte 
termijnen en zijn geen fatale termijnen. Omtrent de 
voortgang van haar activiteiten zal Marrom haar 
opdrachtgever periodiek informeren. 
 

 Vertrouwelijkheid en geheimhouding 
Bij aanvaarding en uitvoering van opdrachten zullen Marrom 
en de opdrachtgever: 
a) De opdracht en verkregen informatie vertrouwelijk 
behandelen en geheimhouden, voor zover deze informatie 
geen algemene bekendheid geniet; 
b) De uitgebrachte adviezen, rapporten en dergelijke niet aan 
derden ter kennis brengen respectievelijk ter inzage geven 
dan wel daarover mededelingen doen en/of daarvan zodanig 
gebruik maken dat daardoor de belangen van Marrom 
respectievelijk de opdrachtgever zouden kunnen worden 
geschaad. Opdrachtgever geeft Marrom toestemming voor de 
verwerking van ter beschikking gestelde gegevens. 
 

 Inspanningsverbintenis en honorarium 
Marrom zal zich inspannen om het volgens de opdracht 
beoogde resultaat te bereiken, zonder dit resultaat te 
garanderen. 
Het aan Marrom toekomende honorarium wordt bepaald zoals 
omschreven in de opdrachtbevestiging. Daarbij kan sprake 
zijn van een succesvergoeding. De opdrachtgever zal de 
succesvergoeding aan Marrom verschuldigd zijn als een 
overeenkomst zoals bedoeld in artikel 1 tot stand komt tussen 
de opdrachtgever en een derde partij voorvloeiende uit de 
opdracht van Marrom.  
Indien de Overeenkomst niet conform het plan zoals 
uitgewerkt in de overeenkomst tussen opdrachtgever en 
Marrom zal worden gerealiseerd, maar op een andere wijze 
tussen opdrachtgever en een derde een Overeenkomst 
althans een transactie zal worden afgesloten, zodanig, dat de 
doelstellingen van de opdrachtgever op een vergelijkbare 
manier behaald worden, dan zal de opdrachtgever de 
overeengekomen succesvergoeding eveneens aan Marrom 
verschuldigd zijn. Met inachtneming van een opzegtermijn 
van twee weken is een opdracht te allen tijde schriftelijk 
opzegbaar, met dien verstande dat, indien binnen een termijn 
van een jaar na de beëindiging alsnog een transactie tot 
stand komt met een direct of indirect door Marrom naar voren 
gebrachte partij de succesvergoeding door de opdrachtgever 
alsnog voldaan dient te worden.  
Het door opdrachtgever verschuldigde honorarium wordt, zo 
nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van 
ingeschakelde derden en vermeerderd met de wettelijk 

verschuldigde omzetbelasting, op een factuur aan 
opdrachtgever in rekening gebracht.  
Alle prijzen zijn exclusief reis- en verblijfskosten en exclusief 
omzetbelasting, tenzij een en ander anders is aangegeven. 
 

 Betalingsvoorwaarden 
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen zal 
Marrom als regel gespecificeerd declareren na afloop van de 
maand waarop de declaratie betrekking heeft respectievelijk 
de verrichte werkzaamheden betrekking hebben. 
Betaling van de declaraties dient zonder korting, aftrek of 
schuldvergelijking te geschieden binnen 14 dagen na 
factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de 
opdrachtgever in verzuim. 
De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden 
over het totale opeisbare bedrag de wettelijke rente 
verschuldigd. 
Indien betaling uitblijft en Marrom tot buitengerechtelijke 
incassomaatregelen moet overgaan, is opdrachtgever 
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zijnde 10% 
van de opeisbare som met een minimum van € 150. 
In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, surséance 
van betaling van de opdrachtgever of, voor zover van 
toepassing, schuldsanering van natuurlijke personen zullen de 
verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar 
zijn. Toekomstige vorderingen zullen in een dergelijke situatie 
contant gemaakt worden tegen de dan geldende wettelijke 
rente minus 1%. 
 

 Beëindiging en opschorting 
In geval overschrijding van genoemde betalingstermijn is 
Marrom gerechtigd uitvoering van de opdracht op te schorten 
zonder dat dit tot schadeplichtigheid van Marrom kan leiden. 
Wanneer de overeenkomst tussentijds beëindigd wordt, om 
welke reden dan ook, anders dan wegens toerekenbaar 
tekortschieten van Marrom, is Marrom gerechtigd om alle 
door haar gewerkte uren in rekening te brengen vermeerderd 
met het door Marrom aannemelijk te maken (gedeeltelijk) 
behaalde resultaat waarop de resultaatafhankelijke 
provisie/vergoeding, voor zover deze van de oorspronkelijke 
overeenkomst deel uitmaakt, is gebaseerd. 
 

 Aansprakelijkheid 
Marrom verbindt zich de overeengekomen werkzaamheden 
naar beste kunnen te verrichten.  
Iedere aansprakelijkheid van Marrom is beperkt tot het 
bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd onder 
de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Marrom, 
vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering 
geldende eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen 
uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden 
is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte 
van de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat 
gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
Marrom is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, 
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Marrom en 
opdrachtgever zullen van te voren overleggen over eventuele 
inschakeling van derden. Marrom is niet aansprakelijk voor 
tekortkomingen van derden. 
 
 Verval 
Alle vorderingen van de opdrachtgever op Marrom uit hoofde 
van de overeenkomst vervallen twaalf maanden na het 
opeisbaar worden van de betrokken vordering. 
 
 Toepasselijk recht en geschillenregeling 
Alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarop deze 
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst 
door Nederlands recht. 
Marrom en de opdrachtgever trachten eventuele geschillen op 
te lossen m.b.t. mediation. Zolang de mediation niet is 
beëindigd, zal geen van de partijen het geschil aan een 
rechter voorleggen, behalve ter bewaring van rechten. 
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