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Algemene voorwaarden  
Hypotheekadvies 
van de Consumentenbond
Februari 2023

1  Algemeen 

1. Met Klant bedoelen we natuurlijke personen en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), 
die Opdracht geven aan de Consumentenbond. 

2. De Consumentenbond is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, die statutair 
gevestigd is in Den Haag en ingeschreven is in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 40409495 0000. Het AFM-nummer van de 
Consumentenbond is 12020656. 

3. Met Opdracht bedoelen we de (mondelinge) overeenkomst van opdracht, waarbij de 
Klant als opdrachtgever aan de Consumentenbond als opdrachtnemer, de opdracht 
geeft tot Dienstverlening. Geeft de Klant een Opdracht aan de Consumentenbond en 
accepteert de Consumentenbond die Opdracht, dan ontstaat er een (mondelinge) 
Overeenkomst. 

4. Met Dienstverlening bedoelen we alle werkzaamheden die de Consumentenbond voor en 
in opdracht van de Klant doet op het gebied van financieel advies en bemiddeling, over de 
(mogelijke) levering van financiële producten en/of diensten door een financiële instelling 
aan de Klant. De Consumentenbond is niet zelf die financiële instelling. 

2  Toepasselijkheid 

1. Deze Voorwaarden gelden voor alle aanvragen, offertes en werkzaamheden en/of 
diensten op het gebied van het adviseren over en bemiddelen in financiële producten 
door de Consumentenbond. 

2. Deze Voorwaarden gelden ook voor eventuele latere Overeenkomsten tussen de 
Consumentenbond en de Klant, tenzij we schriftelijk iets anders afspreken. 

3. Van deze voorwaarden afwijkende bedingingen zijn slechts van kracht indien en voor 
zover de Consumentenbond deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd. 

4. Afspraken die afwijken van deze Voorwaarden gelden alleen als de Consumentenbond en 
de Klant ze schriftelijk hebben vastgelegd. 

5. Als bepalingen in de hieronder genoemde documenten strijdig zijn met elkaar, dan geldt 
de volgende rangorde:
a. De Overeenkomst of het door de Consumentenbond schriftelijk of elektronisch 

geaccepteerde formulier van Opdracht. 
b. Deze Voorwaarden. 
c. Het dienstverleningsdocument. 
d. Eventuele andere documenten behorende bij de Overeenkomst. 
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3  Gegevens en informatie 

1. De Consumentenbond voert de Opdracht alleen (verder) uit als de Klant alle benodigde 
gegevens en informatie op tijd geeft aan de Consumentenbond. 

2. De Klant moet de Consumentenbond ongevraagd informeren over alle feiten en 
omstandigheden die voor het uitvoeren van de Opdracht belangrijk kunnen zijn. 

3. De Klant geeft de Consumentenbond alleen juiste, volledige en betrouwbare informatie 
en gegevens. Dit geldt ook voor elke (voorgenomen) adreswijziging en/of wijziging van 
(facturatie)gegevens. 

4. Geeft de door de Klant de Consumentenbond niet of niet op tijd alle benodigde informatie 
en gegevens? Of zij die gegevens en informatie niet deugdelijk of niet volledig? Dan mag 
de Consumentenbond de Dienstverlening tijdelijk stopzetten (= opschorten). 

5. Wijzigt de bevoegdheid van de Klant, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden? Dan 
geldt dit tegen de Consumentenbond pas nadat de Klant de Consumentenbond hierover 
schriftelijk heeft geïnformeerd, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers 
plaatsgevonden. 

6. De Klant meldt meteen aan de Consumentenbond als:
a. de Klant failliet is of wordt verklaard;
b. de Klant surseance van betaling aanvraagt of aan de Klant surseance van betaling is 

verleend; 
c. de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is of wordt verklaard op de 

Klant. 

4  Uitvoering van de Opdracht 

1. De Consumentenbond bepaalt de manier waarop en door welke perso(o)n(en) de 
Dienstverlening wordt uitgevoerd, maar houdt daarbij wel zoveel mogelijk rekening met 
de wensen van de Klant, voor zover dat (wettelijk) mogelijk is. 

2. De Consumentenbond voert de Dienstverlening naar beste vermogen en als een 
zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit. De Consumentenbond kan daarbij niet 
instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. 

3. Termijnen waarbinnen de Dienstverlening moet zijn afgerond zijn nooit fatale termijnen, 
tenzij wij schriftelijk iets anders hebben afgesproken. De Consumentenbond herinnert de 
Klant wel aan termijnen. De Consumentenbond is niet verantwoordelijk voor het bewaken 
van termijnen in overeenkomsten waarbij de Klant partij is en alleen zelf invloed heeft op 
het halen van de gestelde termijn. 

4. Offertes en aanbiedingen van financiële instellingen die de Consumentenbond aan de 
Klant stuurt zijn vrijblijvend onder het voorbehoud dat de betreffende financiële instelling 
ze accepteert. Tenzij we heel duidelijk schriftelijk iets anders hebben afgesproken. 

5. De Klant kan geen rechten ontlenen aan berekeningen van de Consumentenbond voor de 
Klant. Deze berekeningen kunnen onder andere gaan over op de kosten van een 
financieel product, de doorwerking daarvan in de maandlasten van de Klant, eventuele 
fiscale gevolgen en ook de gevolgen van omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid 
of overlijden. Al deze berekeningen zijn voorlopig en indicatief en kunnen tussentijds 
wijzigen door wijzigingen in rentes en/of de premies. 

5  Verwerking gegevens 

De Consumentenbond verwerkt persoonsgegevens in de uitvoering van de Opdracht. Hierbij 
houdt de Consumentenbond zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Hoe de Consumentenbond precies omgaat met het verwerken van persoonsgegevens 
is te lezen in de privacyverklaring.

https://www.consumentenbond.nl/over-ons/voorwaarden-en-privacy/privacyverklaring?icmp=footer_tekstlink_privacyverklaringonderaan
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6  Vergoeding 

1. De Klant betaalt aan de Consumentenbond een vergoeding voor de Dienstverlening Die 
vergoeding bestaat uit de gebruikelijke tarieven en maakt de Consumentenbond op tijd 
bekend aan de Klant. De vergoeding kan helemaal of gedeeltelijk deel uitmaken van een 
bedrag dat een financiële instelling in rekening te brengt. De Klant kan een Opdracht 
tussentijds opzeggen. In dat geval moet de Klant de Consumentenbond een vergoeding 
betalen voor de al verrichte werkzaamheden. 

2. De Klant kan de vergoeding in artikel 6.1 op verschillende manieren betalen, waaronder
a. via de notaris die de Klant aanwijst; en/of 
b. via een factuur van de Consumentenbond aan de Klant. 

3. Lukt het de Klant niet om op de manieren zoals genoemd in artikel 6.2 de vergoeding te 
betalen? Dan meldt de Klant dit meteen aan de Consumentenbond. De Klant moet dan 
alsnog (op een andere manier) binnen 7 dagen de vergoeding betalen. 

7  Klachten 

1. Heeft de Klant een klacht over de Dienstverlening of over de vergoeding? Dan moet de 
Klant een klacht bij de Consumentenbond schriftelijk indienen binnen 30 dagen na de 
verzenddatum van de stukken, informatie of factuur waarover de Klant klaagt 

2. Heeft de Klant een klacht over de Dienstverlening of over de vergoeding? Dan moet de 
Klant toch de vergoeding betalen, behalve als de Consumentenbond aan de Klant meldt 
dat hij de klacht terecht (= gegrond) vindt. 

3. In geval van een terechte klacht kan de Consumentenbond:
a. de in rekening gebrachte vergoeding aanpassen;
b. werkzaamheden kosteloos verbeteren;
c. werkzaamheden opnieuw doen; of
d. de werkzaamheden helemaal of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren, waarbij de 

Consumentenbond een evenredig deel van de door de Klant al betaalde vergoeding 
terugbetaalt. 

4. Klachten die gaan over de Dienstverlening van de Consumentenbond kan de Klant 
telefonisch en/of schriftelijk bij de Consumentenbond melden. De Consumentenbond 
behandelt de klacht via haar interne klachtenregeling. De Klant mag ook altijd de klacht 
voorleggen aan de Ombudsman Financiële Dienstverlening, of aan de 
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. Zij zijn allebei verbonden aan het 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). 

8  Aansprakelijkheid 

1. De Consumentenbond beperkt zijn aansprakelijkheid tot het bedrag dat zijn 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval per aanspraak uitkeert. 

2. De Consumentenbond is tegenover de Klant alleen maar aansprakelijk voor een 
tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat uit 
het niet zorgvuldig en/of niet deskundig uitvoeren van de Opdracht. De Klant moet die 
onzorgvuldigheid en/of ondeskundigheid aantonen. 

3. De Consumentenbond is niet aansprakelijk voor: 
a. schade bij de Klant of derden, die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of 

onvolledige gegevens of informatie door de klant aan de Consumentenbond;
b. schade bij de Klant of derden door een handelen of niet-handelen (= nalaten) van de 

Klant; 
c. schade bij de Klant of derden doordat de Klant niet, niet tijdig of niet volledig voldoet 

aan verplichtingen die financiële instellingen hem opleggen, waaronder uitdrukkelijk 
begrepen de betaling van rente en/of premies; 
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d. schade bij de Klant of derden door op beleggingen behaalde resultaten in verband 
met een door de Klant afgesloten (hypothecair) product; 

e. schade bij de Klant of derden door fouten in door de Consumentenbond gebruikte 
software of computerprogrammatuur; 

f. schade bij de Klant of derden doordat de Klant een of meer termijnen heeft laten 
verlopen in overeenkomsten waarbij de Klant partij is en alleen hij zelf invloed heeft 
gehad het verlopen van die termijn(en); 

g. onjuiste en/of onvolledige informatie op de website(s) van de Consumentenbond. De 
informatie op deze website(s) is alleen een indicatie en kan de Consumentenbond 
elk moment aanpassen. De Klant kan geen rechten ontlenen aan de informatie op 
deze website(s). De Consumentenbond kan niet ook niet garanderen dat de website 
foutloos of ononderbroken functioneert; 

h. de werking van berekeningen op de website(s) van de Consumentenbond en ook 
niet voor de uitkomst van die berekeningen. De uitkomsten van de berekeningen zijn 
alleen maar een indicatie en daaraan kan de Klant geen rechten ontlenen. 

i. Indirecte- of gevolgschade bij de Klant of derden. 
4. De in het artikel 8.3 genoemde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van de 

Consumentenbond gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove 
schuld. 

5. Ontdekt de Klant schade? Dan moet de Klant een vordering om de schade vergoed te 
krijgen van de Consumentenbond uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de Klant de 
schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij de Consumentenbond 
schriftelijk indienen. Doet de Klant dit niet binnen die termijn? Dan vervalt zijn recht op 
schadevergoeding vervalt. 

9  Vervaltermijn 

Alle vorderingsrechten van de Klant op de Consumentenbond in verband met het uitvoeren 
van de Opdracht, vervallen 12 maanden na het moment waarop de Klant bekend werd of 
redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten. 

10  Overmacht 

1. De Consumentenbond hoeft zich niet te houden aan zijn verplichtingen in het kader van 
de Opdracht en deze Voorwaarden als sprake is van een overmachtsituatie. 

2. Onder overmacht verstaat de Consumentenbond onder andere: overmacht van software 
leveranciers; apparatuur, programmatuur of materialen van derden, waarop de 
Consumentenbond geen enkele invloed heeft, werken niet (goed); 
overheidsmaatregelen; elektriciteitstoringen en andere storingen die betrekking hebben 
op de infrastructuur waar de Consumentenbond voor het uitvoeren van zijn 
werkzaamheden gebruik van maakt; storing van internet, computernetwerk- of 
telecommunicatiediensten; netwerkaanvallen, waaronder DoS- of DDoS-aanvallen; 
oorlog; staking; terrorisme; natuurgeweld; brand; bedrijfsbezetting; andere bijzondere 
omstandigheden (zoals pandemieën, epidemieën, virussen, lockdown, etc.).

11  Rechts- en forumkeuze 

1. Op alle overeenkomsten tussen de Klant en de Consumentenbond en op deze 
Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 

2. Geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden en/of uit de Overeenkomst/Opdracht 
worden berecht door de bevoegde rechter in Den Haag. 
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12  Wijzigingen voorwaarden en slotbepalingen 

1. De Consumentenbond mag deze Voorwaarden eenzijdig wijzigen. De Consumentenbond 
brengt de Klant op de hoogte van deze wijzigingen. Is de Klant het niet eens met een 
wijziging, dan mag de Klant de Opdracht/Overeenkomst altijd opzeggen. 

2. De Consumentenbond maakt een wijziging van deze Voorwaarden bekend op de 
website.

3. Een wijziging van de Voorwaarden geldt vanaf 14 (veertien) dagen na bekendmaking 
ervan, tenzij de Consumentenbond een andere termijn aangeeft. 

4. Deze Voorwaarden staan op de website van de Consumentenbond (www.
hypotheekadviesconsumentenbond.nl). De Consumentenbond stuurt ze op verzoek 
gratis toe. 

5. Als een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden nietig zijn of als een of meerdere 
bepalingen vernietigd worden, dan blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden 
wel gelden en tast dit niet de geldigheid van de Overeenkomst aan. De 
Consumentenbond stelt dan een of meer nieuwe bepalingen op. Hierbij sluit de 
Consumentenbond zoveel mogelijk aan bij bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en). 


