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Wanneer u gebruik wenst te maken van de
betalingsmodule “ECARE” powered by Gothia B.V.,
dient u zich akkoord te verklaren met de
onderstaande algemene betalingsvoorwaarden voor
“ECARE” powered by Gothia B.V..
Gothia B.V. is statutair gevestigd aan de Langesteijn
110, te 3342 LG Hendrik- Ido-Ambacht in Nederland
en is onderdeel van de Gothia Financial Group AB,
volledig eigendom van de Herkules Equity Fund 11I,
die vestigingen heeft in Zweden, Finland, Noorwegen,
Denemarken, Duitsland, Nederland, het Verenigd
Koninkrijk en Ierland.

Artikel 3 Betalingswijze en kosten van betaling

Artikel 7. Privacy

3.1

Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van uw
betalingsopdracht(en) komen voor eigen
rekening en risico van u als gebruiker.

7.1

Gothia B.V. respecteert de privacy van de
gebruikers van ”ECARE” en draagt zorg voor
de vertrouwelijke behandeling van de zich
onder haar bevindende persoonsgegevens.

3.2

Wanneer u kiest voor ”ECARE” en uw verzoek
door ons geaccepteerd wordt, worden de
rechten ten aanzien van het voor uw aankopen
verschuldigde bedrag bij de verkopende partij
overgedragen aan Gothia B.V. Dit betekent dat
u als gebruiker, na acceptatie uitsluitend
bevrijdend kunt betalen aan Gothia B.V.

7.2

Gothia B.V. verwerkt de door de gebruiker
verstrekte persoonsgegevens conform de regelgeving van de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp).

7.3

De door de gebruiker van ”ECARE”
aangeleverde persoonsgegevens zullen worden
opgenomen in het gegevensbestand van Gothia
B.V., zulks conform de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) is het
bovengenoemde gegevensbestand reeds
aangemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens (CBP).

7.4

De door gebruiker aangeleverde
persoonsgegevens kunnen door Gothia B.V.
verwerkt en doorgespeeld worden aan derden,
mits dit alleen voor creditmanagement,
statistische doeleinden en het voorkomen van
wanbetaling geschiedt en/of zal geschieden. De
doeleinden voor het verstrekken van de
persoonsgegevens zijn overeenkomstig de
hierboven genoemde meldingsdoeleinden.

7.5

De door gebruiker aangeleverde
persoonsgegevens zullen zonder uitdrukkelijke
toestemming van de gebruiker van ”ECARE”
nimmer worden verstrekt aan derden voor
enige commerciële doeleinden.

7.6

Gebruikers van ”ECARE” hebben te allen tijde
recht op inzage en eventuele correctie van de
door Gothia B.V. geregistreerde
persoonsgegevens. Verzoeken tot inzage en/of
correctie van de geregistreerde
persoonsgegevens kunnen worden gericht aan
Gothia B.V. aan het adres Langesteijn 110, te
3342 LG Hendrik-Ido-Ambacht.

3.3

Gothia B.V. behoudt zich het recht voor om
eventuele afleveringskosten en eventuele
kosten van de betaling en/of overige kosten in
geval van retournering van uw bestelling niet te
restitueren.

3.4

Gothia B.V. is bevoegd dezelfde rechten uit te
oefenen als de verkopende partij, op grond van
uw bestelling, jegens u kan/kon uitoefenen.

Artikel 1. Gebruiksvoorwaarden
Indien u gebruik maakt van “ECARE” dient u aan de
onderstaande voorwaarden te voldoen:
1.1

U moet beschikken over een geldig (bezorg)factuuradres. Dit adres mag uitdrukkelijk
geen postbusadres zijn. Daarnaast dient het
opgegeven (bezorg-)factuuradres zich in
Nederland te bevinden.

3.5

Gothia B.V. is te allen tijde bevoegd eenzijdig,
de vordering op u, over te dragen aan een
derde partij.

Artikel 4. Betaaltermijn
1.2

1.3

Door te kiezen voor “ECARE”, stemt u
ermee in dat er een
kredietwaardigheidsonderzoek op u als
gebruiker uitgevoerd zal worden. De
mogelijkheid om gebruik te maken van
“ECARE” bestaat alleen bij een positieve
uitkomst van dit
kredietwaardigheidsonderzoek. Het kredietwaardigheidsonderzoek zal online, op digitale
wijze plaatsvinden, op deze wijze zal u
binnen enkele seconden op de hoogte
gebracht worden van de uitkomst van het
kredietwaardig-heidsonderzoek
U als gebruiker heeft geen surseance van
betaling aangevraagd of gaat aanvragen,
verkeert niet in een
schuldhulpverleningstraject, heeft of gaat
geen beroep doen op de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen (WSNP), verkeert niet
in faillissement, staat niet onder
vermogensrechtelijk bewind en/of bent niet
onder curatele gesteld, op moment aangaan
van de onderhavige overeenkomst.

1.4

U heeft ten minste de leeftijd van achttien
(18) jaar oud bereikt.

1.5

De persoonsgegevens van u als gebruiker
zullen in het kader van het uitvoeren van de
kredietwaardigheidsonderzoeken en het op
een juiste manier verwerken van uw
bestelling, getoetst en verwerkt worden.
Door gebruik te maken van ECARE gaat u als
gebruiker akkoord met de verwerking van
uw persoonsgegevens.

Artikel 2. Acceptatiebeleid
Indien u kiest voor betaling door middel van het
gebruik van ‘ECARE’ worden uw gegevens op
verzoek van Gothia B.V. getoetst bij RiskSolutions
B.V. Gothia B.V. besluit vervolgens op basis van deze
informatie of u voor deze betaalwijze in aanmerking
komt. Deze betaalwijze is alleen mogelijk voor
bestellingen binnen Nederland. Gothia B.V. behoudt
zich het recht om binnen zeven (7) werkdagen na een
aanvankelijk positief kredietwaardigheidsonderzoek,
onder opgaaf van redenen, alsnog het gebruik van
”ECARE” te weigeren.

Het op de factuur vermelde verschuldigde bedrag
dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na
de factuurdatum te worden voldaan, tenzij
nadrukkelijk een andere betalingstermijn is
overeengekomen.
Artikel 5. Verzuim
5.1

5.2

5.3

Indien u het verschuldigde bedrag niet binnen
de in artikel 4 van deze betalingsvoorwaarden
genoemde termijn van veertien (14) dagen
voldoet, treedt er automatisch betalingsverzuim
in, zodat het verschuldigde factuurbedrag
ineens en direct opeisbaar waarbij een nadere
ingebrekestelling niet nodig is. Vanaf het
moment dat u in betalingsverzuim verkeert zal
Gothia B.V. de op dat moment geldende
wettelijke rente over het verschuldigde bedrag
bij gebruiker in rekening brengen.
Gothia B.V. zal in bovenstaand geval in ieder
geval één (1) herinneringsbrief verzenden en zal
hiervoor een bedrag aan herinneringskosten in
rekening brengen. Indien hierop volgend in
ieder geval een sommatiebrief of meerdere
sommatie-brieven verzonden dienen te worden
zijn hier eveneens kosten aan verbonden.
Gothia B.V. behoudt zich het recht in geval van
betalingsverzuim een (buiten-)gerechtelijke
incassoprocedure op te starten. In deze
procedure zullen de op dat moment geldende
(buiten-)gerechtelijke kosten gevorderd
worden. De in rekening gebrachte zullen
worden vastgesteld aan de hand van het
zogenoemde “Rapport Voorwerk II” en
anticiperend op de toekomstig geldende
Incassowetgeving, meer speciaal de daarin
genoemde tarieven en berekeningen.

Artikel 6. Adresgegevens
Als gebruiker van ”ECARE” dient u Gothia B.V. tijdig
op de hoogte te brengen van alle wijzigingen in uw
e-mailadres en/of (bezorg-)factuuradres. Wanneer
Gothia B.V. geen (e-mail-)adreswijzigingen ontvangt,
gebruikt zij de bij haar laatst bekende gegevens in haar
correspondentie, de eventuele negatieve gevolgen
hiervan komen voor rekening van gebruiker.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1

Gothia B.V. kan slechts aansprakelijk gehouden
worden voor schade, die aan haar opzet of
grove schuld is toe te rekenen, Gothia B.V. is in
geen geval aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, en gederfde
winst.

8.2

Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor
enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
gebruiker beperkt tot maximaal de
factuurwaarde van de order waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.3

Gothia B.V. is niet aansprakelijk voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door het
aanleveren van onjuiste (persoons-)gegevens
door gebruikers van ”ECARE”.

Artikel 9. Forumkeuze
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gothia B.V. enig
partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing. De bevoegde rechter te Rotterdam is bij
uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,
tenzij de dwingend recht anders voorschrijft.
Niettemin heeft Gothia B.V. het recht het geschil voor
te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

