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1. Inleiding
1.1. Met de Factoringovereenkomst regelen u en wij de leningen die we aan u verschaffen.
1.2. Deze algemene voorwaarden horen bij de Factoringovereenkomst.
1.3. Deze voorwaarden zijn onderdeel van de Factoringovereenkomst die u en wij hebben
ondertekend. De factoringovereenkomst en deze voorwaarden gelden, behalve als we daar
andere schriftelijke afspraken over hebben gemaakt. Wij kunnen deze voorwaarden
veranderen. Als we dat doen, laten we dit aan u weten.
2. Definities
U: De partij die gebruik maakt van summitto b.v.'s factoringdiensten.
Wij/ons: De besloten vennootschap summitto b.v. statutair gevestigd te 1066 EP,
Amsterdam aan John M. Keynesplein 12-46. Kamer van Koophandel nummer: 70181381.
Factoringovereenkomst: Deze wordt door beide partijen ondertekend en bevat onder
meer de definitie van de dienstverlening.
Website: Onze Website is te vinden op https://lending-engine.com/nl/. Op dit webadres
kunt u zich registreren voor ons factoring programma.
Extensie: Dit is een te downloaden browser extensie die wij gebruiken zodat u de door ons
benodigde gegevens voor het uitvoeren van factoring kan verstrekken.
3. Gebruik via Website en Extensie
3.1. Om gebruik te maken van onze factoringdiensten dient u zich bij ons te registreren via
onze Website. Bij registratie via de Website zullen wij u verzoeken om enkele gegevens
met ons te delen. In ons Privacy Statement (link:
https://factoring.summitto.com/privacypolicy.pdf) vindt u welke persoonsgegevens wij
verwerken bij gebruik van onze Website en Extensie, waarom wij deze gegevens verwerken
en hoe wij deze gegevens verwerken.
3.2. Wij behouden te allen tijde het recht om meer informatie op te vragen indien dit een
specifiek doel dient en dit op een grondslag rust zoals bepaald in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming –(Verordening (EU) 2016/679).
3.3. De registratie via onze Website wordt bevestigd door middel van een bevestigings
e-mail, verzonden naar het door u opgegeven e-mailadres. Alle verdere communicatie zal
plaatsvinden via de Extensie en het door u opgegeven e-mailadres.

3.4. Wanneer u zich heeft geregistreerd, bent u verplicht om een verandering van de
gegevens die u aan ons heeft doorgegeven te melden indien deze niet meer overeenkomen
met de huidige situatie.
3.5. Wanneer u een aanvraag doet voor een lening betreffende een specifieke onbetaalde
factuur wordt de rente en aflossingstermijn door ons bepaald. Per lening kan u het aanbod
accepteren of weigeren.
4. Garanties en verklaringen
4.1. Door de registratie via onze Website te voltooien verklaart u dat:
● u de hoofdsom en rente uiterlijk op de door ons per e-mail aangegeven
aflossingstermijn betaalt.
● u bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven met een vestiging in Nederland.
● u vertegenwoordigd wordt door iemand die: handelingsbekwaam is of voor zover
relevant gemachtigd is om de kredietnemer te vertegenwoordigen.
● u zich niet kwalificeert als consument zoals beschreven in Artikel 1:1 van de Wet op
het financieel toezicht.
● u juiste en volledige informatie aan ons verschaft.
● betalingen aan ons van hetzelfde bankrekeningnummer afkomstig zijn als het
opgegeven IBAN in de Factoringovereenkomst.
● uw geleverde facturen echt, onvoorwaardelijk en onbezwaard zijn.
● u juridisch verantwoordelijk bent voor de facturen op basis waarvan u een lening
aan wil gaan.
● u geen lening wil aanvragen op basis van facturen die als onderpand dienen voor
andere financiering.
● u andere verplichtingen tegenover summitto b.v. nakomt.
4.2. Wanneer u zich niet houdt aan de garanties hebben wij het recht het volledige
geleende bedrag plus de afgesproken rente direct bij u te vorderen.
5. Schade en aansprakelijkheid
5.1. Wanneer u ons enige schade berokkent door een handeling te verrichten die in strijd is
met de Factoringovereenkomst of de voorwaarden dan dient u deze schade binnen 5
werkdagen na het ontdekken van deze schade of nadat deze schade redelijkerwijs ontdekt
had kunnen worden, te vergoeden. Na deze periode is het mogelijk dat wij nog meer
schade ondervinden van deze actie, ook deze kosten kunnen wij bij u vorderen.
5.2. U bent aan ons alle kosten verschuldigd die wij in en buiten rechte moeten maken
indien u een op u rustende verplichting niet nakomt. Onder deze kosten zijn die van een
faillissementsaanvraag begrepen. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de
hand van het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt
geadviseerd, tenzij de vordering wordt betwist en dit tarief niet toereikend is, in welk geval
deze kosten worden berekend op basis van het algemeen geldende tarief per tijdseenheid
dat eveneens door de genoemde Orde wordt geadviseerd, eventueel vermeerderd met de

kosten die de raadsman van Opdrachtnemer aan derden heeft betaald. De gerechtelijke
kosten worden steeds op basis van het laatstgenoemde systeem in rekening gebracht.
5.3. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden als u per ongeluk onjuiste of
verkeerde informatie van ons krijgt.
5.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die te maken heeft met de
Factoringovereenkomst. Als een rechter bepaalt dat deze uitsluiting niet redelijk en
rechtvaardig is, dan betalen we een vergoeding welke nooit hoger is dan het totaal aan
rente dat we van u in de laatste 6 maanden op basis van de Factoringovereenkomst
hebben ontvangen.
5.5. Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of indirecte schade. Als
deze schade een gevolg is van onze opzet of schuld, dan vervalt de aanspraak op deze
schadevergoeding na 90 dagen, nadat u deze schade ontdekte of had kunnen ontdekken.
Dit geldt niet als wij schriftelijk hebben gecommuniceerd dat wij schade moeten
vergoeden.
5.6. U vrijwaart ons van aanspraken van andere partijen tot vergoeding van schade
waarvoor wij volgens de Factoringovereenkomst en deze algemene voorwaarden niet
aansprakelijk zijn.
5.7. U vrijwaart ons voor aanspraken van uw afnemers of andere partijen door diensten en
producten die u heeft geleverd. Hierbij worden ook aanspraken bedoeld die uw afnemers
of andere partijen willen realiseren door hun claims op te schorten of te verrekenen.
5.8. Als u zich niet houdt aan regels uit de Factoringovereenkomst en deze algemene
voorwaarden dan vrijwaart u ons voor alle aanspraken van uw afnemers of andere partijen.
6. Bijzondere situaties
Indien een gewichtige reden ofwel een situatie van overmacht zich voordoet mogen u en
wij de Factoringovereenkomst altijd meteen laten stoppen. Voorbeelden van gewichtige
redenen zijn wanneer de garanties in sectie 4 van deze voorwaarden niet worden
nagekomen, of wanneer de afspraken in de Factoringovereenkomst niet worden
nagekomen. Een andere gewichtige reden is wanneer u zo weinig geld heeft, dat de kans
groot is dat u de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt niet kan nakomen. Wij
kunnen recht houden op een schadevergoeding.
7. Wijzigingen diensten en voorwaarden
7.1. Wij hebben het recht om op elk moment de diensten en/of de grafische weergave van
deze diensten eenzijdig aan te passen. Wij streven ernaar significante wijzigingen binnen
een redelijke termijn aan te kondigen via e-mail voordat de aanpassing daadwerkelijk
wordt uitgevoerd.

7.2. Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden op elk moment eenzijdig aan te
passen. Deze wijzigingen worden ten minste 5 dagen van tevoren aangekondigd via e-mail
voordat de aanpassing daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
8. Bepaalde afspraken ongeldig
Mocht de rechter bepalen dat één of enkele afspraken in de Factoringovereenkomst of
deze algemene voorwaarden niet geldig is, dan blijven de andere gemaakte afspraken wel
gelden.
9. Klachtenregeling
9.1. Klachten over onze diensten of enige andere klachten die te relateren zijn aan
summitto b.v. dienen altijd te worden ingediend via klachten@lending-engine.com.
9.2. Er zijn geen kosten verbonden aan het kenbaar maken van klachten.
10.Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden en alle daaruit vloeiende (rechts)verhoudingen en
contractuele evenals niet contractuele verplichtingen is het Nederlandse recht van
toepassing. Alle geschillen welke tussen u en ons mochten ontstaan naar aanleiding van de
Factoringovereenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement Amsterdam.

