
Algemene voorwaarden Actie 5 jarig bestaan 

 

1. De algemene voorwaarden Actie 5 jarig bestaan (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing 

op de actie die wordt georganiseerd door CS Factoring B.V. te Obdam. 

2. De actie loopt t/m 5 januari 2017. 

3. Bij deelname aan de betreffende actie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande 

Voorwaarden.  

Definities 

4. Het cadeau; de Ipad3, TomTom GO,  Meeting met Dirk Scheringa, HP Elitebook (8460P) of 2 
gratis vliegtickets die genoemd worden in de advertenties. 

5. De klant; een bedrijf, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, die de overeenkomst tot 
koop en levering van handelsvorderingen met CS Factoring B.V. heeft getekend. 

6. De actie; één cadeau (op basis van de lopende actie), een zeer scherp tarief (zie artikel 12) en 
geen opstartkosten. 
 

Het cadeau 
 

1. Het cadeau wordt toegekend nadat de factorovereenkomst is gesloten,  de eerste factuur is 
aangekocht en in de staat waarin ze zich bevindt. CS Factoring B.V. is niet verantwoordelijk 
voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs. 

2. De overhandiging van het cadeau gebeurt door CS Factoring B.V. of een door CS Factoring 
B.V. ingeschakelde bezorger, nadat de eerste factuur is aangekocht. 

3. Maximaal 1 cadeau per bedrijf. 

4. Bij enig defect aan cadeau draagt CS Factoring de factuur over zodat de klant zelf kan 

reclameren. 

5. Gebruik van het ter beschikking gestelde cadeau is voor rekening en risico van de klant. CS 
Factoring B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel 
voortvloeiend uit het door CS Factoring uitgereikte cadeau alsmede het gebruik van het 
cadeau door de klant. 
 

Tarief 

6. Het zeer scherpe tarief is op basis van American Factoring met een minimum van 1,9% per 30 
dagen, afhankelijk van de omzetvolume.  

7. American Factoring betreft het aankopen van nieuwe vorderingen op basis van onze 
factorovereenkomst. 

 
Algemeen 

8. Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden of van de specifieke voorwaarden nietig 

of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van deze 

voorwaarden aan.  

9. CS Factoring B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele typefouten op de site en ten aanzien 
van de actie. 

10. CS Factoring B.V. kan nog specifieke voorwaarden van toepassing verklaren. 
11. De actie is alleen mogelijk voor bedrijven. 
12. Over de toekenning van de actie kan niet worden gecorrespondeerd. 
13. Ondanks het feit dat CS Factoring B.V. de website met de grootst mogelijke zorg beheert, is 

het mogelijk dat de informatie onvolledig is. CS Factoring B.V. is op geen enkele wijze 



aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de 

website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de actie.  

14. CS Factoring B.V. is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze 
Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de 
actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat 
CS Factoring B.V. daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens 
de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de actie, zal door CS Factoring B.V. op haar site 
bekend worden gemaakt. 

15. Deze Voorwaarden staan gepubliceerd op de site 
 

 


