
  
 
   

 
 
 
 

BROKER OVEREENKOMST 
 
 

Artikel 1 
Alle verwijzingen van klanten / leads door broker worden geacht aanleiding te geven 
tot provisiebetalingen bij voltooiing van contracten, tenzij Flexado binnen 48 uur na 
een verwijzing naar redelijke tevredenheid kan aantonen dat er eerder contact met 
hem is opgenomen door dergelijke personen anders dan via een verwijzing van 
broker. 

Artikel 2 
De te betalen commissie voor een succesvolle introductie is een bedrag van 20% per 
maand over het maandbedrag van de klant zonder aanvullende diensten zoals 
telefoonkosten en portokosten. 
 

Artikel 3 
De commissie is verschuldigd zodra de Flexado een ondertekende overeenkomst van 
de klant ontvangt en de klant zijn eerste facturen aan Flexado heeft betaald. Flexado 
betaalt Broker alleen als de klant Flexado heeft betaald. Indien de klant Flexado niet 
betaalt, zal Flexado de commissiebetalingen aan Broker stopzetten. Dergelijke 
provisiebetalingen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na de vervaldatum van de factuur 
van de broker. Broker ontvangt de commissie zolang de overeenkomst tussen de klant 
en Flexado actief is. 
 

Artikel 4 
Indien Broker niet meer actief is, heeft Flexado het recht om de overeenkomst en de 
provisiebetalingen te beëindigen. 
 

Artikel 5 
Deze voorwaarden kunnen met onmiddellijke ingang door beide partijen worden 
beëindigd na schriftelijke kennisgeving. Zodra een overeenkomst is beëindigd door 
een van de partijen, een klant die door Broker is geïntroduceerd vóór de 
beëindigingsdatum, die aanleiding geeft tot een verschuldigde vergoeding in 
overeenstemming met het voorgaande, blijven deze voorwaarden van toepassing. Het 
is niet mogelijk om deze overeenkomst over te nemen, bijvoorbeeld de verkoop van 
de Broker. Broker moet Flexado informeren wanneer het wordt verkocht of gewijzigd. 
Flexado stelt dan een nieuwe overeenkomst op tussen de nieuwe eigenaar van de 
betreffende partij. Eventuele lopende commissiebetalingen worden dan onmiddellijk 
stopgezet, tenzij anders overeengekomen met beide partijen. 
 
Voor vragen over deze overeenkomst kunt u contact opnemen met ons kantoor via 
hello@flexado.com of +31 (0) 85 303 2500.  


