
 

 

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)  

 

DE ONDERGETEKENDEN:  

 

I. Liesker Procesfinanciering B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 

statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende aan de Burgemeester de Manlaan 2, 4837 BN 

Breda, Nederland, ingeschreven bij het handelsregister van de kamer van koophandel onder 

nummer 60034505 (“Servicer”);  

 

en  

 

II. Litifund 3 B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te 

Breda en kantoorhoudende aan de Burgemeester de Manlaan 2, 4837 BN Breda, Nederland, 

ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 77251245 (“Litifund 3”);  

 

           Servicer en Litifund 3 hierna gezamenlijk de “Partijen” te noemen en ieder van hen individueel 

           waar relevant ook “Partij”.  

 

IN AANMERKING NEMENDE DAT:  

 

A. Litifund 3 zich richt op, zakelijk samengevat, het investeren in de kosten van gerechtelijke 

procedures) met inbegrip van vorderingen ter zake waarvan een executoriale titel is verkregen 

(“Vorderingen”);  

 

B. Litifund 3, teneinde haar activiteiten als hiervoor sub A omschreven te financieren, beleggers in 

Nederland de mogelijkheid biedt deel te nemen in een obligatielening, nominaal groot maximaal 

EUR 14.980.000,- (de “Obligatielening”) bestaande uit 249 verhandelbare obligaties nominaal 

groot EUR 20.000,- per stuk, exclusief 3% emissiekosten en 400 verhandelbare obligaties nominaal 

groot EUR 25.000,- per stuk, exclusief 3 % emissiekosten (“Obligaties”) (minimale afname per 

inschrijver: één (1) stuk van EUR 20.000.- en 4 stuks van € 25.000,-). De voorwaarden waaronder 

de Obligaties worden uitgegeven zijn hierbij opgenomen als bijlage 1 (“Obligatievoorwaarden”);  

 

C. Servicer een procesfinancierings bedrijf is, gespecialiseerd in procesfinanciering;  

 

D. Partijen in deze service overeenkomst (“Overeenkomst”) hun afspraken met betrekking tot de 

dienstverlening van Servicer willen vastleggen;  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:  

 

ARTIKEL 1 OPDRACHT 

  

1.1. Litifund 3 geeft hierbij Servicer de opdracht tot het uitvoeren van al haar taken van selectie, 

beheer, contractsvorming  alsmede het (buitengerechtelijk en gerechtelijk) incasseren en 

uitwinnen van de Vorderingen, alsmede het nemen van beslissingen daaromtrent, een en ander 

overeenkomstig het in deze Overeenkomst bepaalde. Servicer aanvaardt hierbij deze opdracht.  

 

1.2. Servicer zal de conform deze Overeenkomst opgedragen werkzaamheden met de zorg van een 

goed opdrachtnemer en uitsluitend in het belang van Litifund 3 uitvoeren.  

 

1.3. Litifund 3 kan te allen tijde instructies geven aan Servicer omtrent de uitvoering van de uitbestede 

werkzaamheden.  

 

1.4. Servicer zal op ieder door Litifund 3 gewenst moment in staat zijn verantwoording af te leggen 

over de door hem uitgevoerde werkzaamheden en Litifund 3 daar inzicht in te bieden.  

 

ARTIKEL 2 SPECIFIEKE DIENSTEN  

 

2.1. Servicer verleent met inachtneming van de bepalingen van deze Overeenkomst zorg voor alle 

taken als omschreven in het Informatiememorandum onder artikel 1.4 Procesfinanciering: 

feitelijke werkzaamheden. Dit betreft onder andere de volgende specifieke diensten met 

betrekking tot de Vorderingen (“Diensten”):  

 selectie van Vorderingen met het oog op acquisitie;  

 het ten behoeve van Litifund 3 aangaan van overeenkomsten met derden;  

 reconciliatie van betalingen met vorderingen;  

 validatie van Vorderingen;  

 minnelijk incassotraject;  

 het aansturen van gerechtelijke procedures;   

 doorstorten van ontvangen betalingen aan Litifund 3; en  

 alle overige diensten en/of werkzaamheden die nuttig en/of noodzakelijk zijn in verband met 

de in artikel 1.1 bedoelde opdracht of de in dit artikel 2.1 bedoelde Diensten.  

 

2.2. Een  beschrijving van de (wijze waarop de) Diensten (worden verleend door Servicer) is 

opgenomen in het Informatiememorandum (onder artikel 1.4). dat aan deze Overeenkomst 

gehechte bijlage 2.  

 

 



 

 

 

2.3. Servicer zal steeds, met inachtneming van het bepaalde in deze Overeenkomst, het beheer over 

de Portefeuille zelfstandig voeren, echter uitsluitend ten behoeve en voor rekening en risico van 

Litifund 3. Servicer is gerechtigd zelfstandig derden in te schakelen voor de door hem uit te voeren 

Diensten. Servicer blijft evenwel verantwoordelijk voor het verlenen van de Diensten.  

 

2.4. Bij het verlenen van de Diensten zal Servicer steeds handelen in overeenstemming met en met 

inachtneming van:  

 

a) het belang van Litifund 3;  

 

b) tijdige en verantwoorde instructies van Litifund 3 of haar directie, welke schriftelijk dienen 

te worden gegeven;  

 

c) overige wettelijke voorschriften en/of overheidsbeperkingen; en  

 

d) de zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer betaamt.  

 

2.5. Servicer mag – op basis van de volmacht bedoeld in artikel 3 van deze Overeenkomst – met 

betrekking tot het aangaan van overeenkomsten van procesfinanciering  verplichtingen aangaan 

voor rekening van Litifund 3.  

 

2.6. Litifund 3 zal aan Servicer alle informatie verstrekken en anderszins alle medewerking verlenen om 

zijn taak te kunnen vervullen.  

 

2.7. Het is Servicer uitdrukkelijk toegestaan diensten te verlenen aan andere instellingen dan  

Litifund 3.  

 

2.8. Litifund 3 zal met Servicer op regelmatige basis overleg voeren omtrent de werkzaamheden.  

 

ARTIKEL 3 ALGEMENE VOLMACHT AAN SERVICER  

 

3.1. Litifund 3 verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan Servicer om, met inachtneming van 

het bepaalde in deze Overeenkomst, in naam van Litifund 3 alle rechtshandelingen, met inbegrip 

van daden van beschikking, te verrichten die naar het oordeel van Servicer nodig of wenselijk zijn 

met het oog op het nakomen van deze Overeenkomst. Uitgezonderd zijn rechtshandelingen 

waarvoor de wet een volmacht in een andere vorm dan een onderhandse akte eist.  

 



 

 

3.2. De in artikel 3.1 opgenomen volmacht kan niet worden herroepen. Bij het verrichten van 

rechtshandelingen met gebruikmaking van de volmacht kan Servicer optreden als wederpartij van 

Litifund 3. 

  

ARTIKEL 4 TAAKVERVULLING  

 

4.1. Servicer staat in voor de deskundige vervulling van zijn taken in overeenstemming met de eisen 

die daaraan krachtens deze Overeenkomst en enige andere algemeen verbindend verklaarde 

regeling worden verbonden, een en ander verband houdend met het beheren van de Portefeuille.  

 

4.2. Servicer staat er voor in dat al degenen die Servicer voor de vervulling van zijn taken uit hoofde 

van deze Overeenkomst opdrachten geeft of namens Servicer in dit verband handelingen 

verrichten, deze taken zullen uitvoeren in overeenstemming met toepasselijke regelingen zoals 

opgenomen in artikel 4.1. Onder deze personen zijn onder andere begrepen directie, 

gevolmachtigden, personeel en dienstverleners.  

 

4.3. Litifund 3 vrijwaart Servicer tegen alle aanspraken van derden in verband met deze Overeenkomst. 

De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Servicer in verband met een 

dergelijke aanspraak lijdt of maakt.  

 

4.4. Artikel 4.3 geldt slechts voor zover:  

 

a) Servicer, wanneer zij door een derde buiten of in rechte is aangesproken, dat onverwijld 

schriftelijk bij aangetekende brief meedeelt aan Litifund 3;  

 

b) Servicer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Litifund 3 haar aansprakelijkheid 

jegens de derde niet erkent, niet afziet van verweer en ter zake van de aanspraak geen 

schikking aangaat; en  

 

c) Servicer het verweer tegen de aanspraak van de derde geheel overlaat aan Litifund 3 en alle 

medewerking verleent, het geven van volmachten daaronder begrepen, om dat verweer, voor 

zover nodig in naam van Servicer, te voeren.  

 

ARTIKEL 5 BEHEER VERGOEDING  

 

5.1. Voor uitvoering van de Diensten zal Litifund 3 aan Servicer een vaste Beheervergoeding betalen 

van 4 % over het totale bedrag van de Obligatielening per jaar. Daarnaast vergoedt Litifund 3 aan 

Servicer een variabele vergoeding een percentage van de Netto Winst na Belasting van Litifund 3, 

nadat de Obligatielening volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk is afgelost, overeenkomstig 

het bepaalde in artikel 7 van de Obligatievoorwaarden (“Variabele Vergoeding”).  



 

 

 

5.2. De Variabele Vergoeding zal pas verschuldigd zijn na volledige, onvoorwaardelijke en 

onherroepelijke aflossing van de Obligaties overeenkomstig het bepaalde in de 

Obligatievoorwaarden, met dien verstande dat indien en voor zover Servicer voordien uit hoofde 

van de Variabele Vergoeding verplicht is of wordt bedragen af te dragen aan de Belastingdienst uit 

hoofde van vennootschapsbelasting, de door hem afgedragen bedragen voor rekening van  

Litifund 3 zullen komen.  

 

5.3. Servicer is niet gerechtigd tot andere vergoedingen, dan de hierboven genoemde vergoedingen.  

 

ARTIKEL 6 TARIEVEN EN KOSTEN  

 

6.1. Inzake de uitvoering van deze Overeenkomst en het verlenen van de Diensten door Servicer draagt 

Servicer haar eigen kosten  

 

ARTIKEL 7 BTW  

 

7.1 Alle tarieven en prijzen genoemd in de onderhavige Overeenkomst zijn exclusief BTW. 

  Servicer brengt conform de wettelijke bepalingen omzetbelasting bij Litifund 3 in rekening.  

 

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID  

 

8.1      Servicer is jegens Litifund 3 slechts aansprakelijk voor door Litifund 3 geleden schade, voor zover 

de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Servicer is voorts 

beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval wordt uitgekeerd onder de 

verzekeringspolissen die Servicer heeft afgesloten, danwel, indien geen verzekerde uitkering 

wordt gedaan, een totaalbedrag van € 50.000,-- voor alle schades voortvloeiend uit deze SLA. 

 

ARTIKEL 9  AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST, OPZEGGING  

 

9.1 Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum van deze Overeenkomst en wordt aangegaan 

voor onbepaalde tijd.  

 

9.2 Met uitzondering van de situaties genoemd in artikel 9.3 kan de Servicer zijn functie niet 

neerleggen dan nadat een nieuwe servicer is gevonden die de werkzaamheden van de Servicer 

overneemt.  

 

9.3 Ieder van de Partijen kan de Overeenkomst zonder inachtneming van enige opzegtermijn 

beëindigen indien:  

 



 

 

a)  de andere Partij één of meer notariële verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst niet 

tijdig of niet naar behoren nakomt en dit verzuim, na schriftelijke aanmaning daartoe door de 

wederpartij, niet binnen 90 dagen is hersteld;  

 

b) de onderneming van Servicer of Litifund 3 is beëindigd, opgehouden te bestaan of 

ontbonden;  

 

c) ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan 

niet voorlopig, surseance van betaling is aangevraagd of verleend of stillegging, liquidatie of 

enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming.  

 

9.4 Na beëindiging van deze Overeenkomst dienen Partijen alle lopende zaken conform het gestelde 

in deze Overeenkomst af te handelen, tenzij in onderling overleg anders wordt besloten.  

 

ARTIKEL 10 GEHEIMHOUDING  

 

10.1 Partijen betrachten volledige geheimhouding ten aanzien van alle informatie, documentatie en 

gegevens die zij van elkaar hebben ontvangen en nog zullen ontvangen.  

 

10.2 Partijen verstrekken geen informatie, documentatie of gegevens aan de pers of enige andere 
derde, noch doen zij enige openbare mededeling met betrekking tot deze Overeenkomst dan met 
wederzijdse schriftelijke goedkeuring. 

 
10.3 Uitzonderingen op het bepaalde in artikel 10.1 en 10.2 zijn slechts toegestaan, indien en voor 

zover zij wettelijk of op grond van andere regelgeving of een in kracht van gewijsde gegaan 
arbitraal of gerechtelijk vonnis vereist zijn, in welk geval de betrokken Partij zich verplicht met de 
andere Partij voorafgaand aan de openbaarmaking te overleggen over de wijze waarop aan deze 
wettelijke verplichting kan c.q. moet worden voldaan.  

 

ARTIKEL 11 ALGEMENE BEPALINGEN  

 

11.1 Deze Overeenkomst omvat de gehele overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot het 

onderwerp van deze Overeenkomst. Alle eerdere overeenkomsten tussen Partijen op dit punt 

komen door ondertekening van deze Overeenkomst te vervallen.  

 

11.2 De bijlagen bij deze Overeenkomst vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst. Iedere 

verwijzing naar de Overeenkomst zal tevens een verwijzing inhouden naar de Bijlagen, en de 

definities genoemd in de Overeenkomst zijn tevens van toepassing op de Bijlagen (tenzij uit de 

context anders blijkt).  

 

11.3 Wijzigingen van deze Overeenkomst zijn uitsluitend van kracht indien deze schriftelijk zijn  

vastgelegd in een door Partijen ondertekend document.  

 



 

 

11.4 Indien enige bepaling in deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar mocht blijken te zijn, dan 

blijven de overige bepalingen uit deze Overeenkomst onverminderd van kracht. Partijen 

verplichten zich alsdan om de betreffende bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling die 

niet nietig of vernietigbaar is en welke bepaling inhoudelijk zoveel mogelijk overeenstemt met de 

nietige of vernietigbare bepaling, waarbij de oorspronkelijke bedoeling van Partijen ten tijde van 

het sluiten van de Overeenkomst zoveel mogelijk in acht worden genomen. 

 

11.5 Het is geen van de Partijen toegestaan om zonder goedkeuring van de andere Partij (die haar 

goedkeuring niet op onredelijke gronden zal onthouden) haar rechten en verplichtingen uit deze 

Overeenkomst aan een derde over te dragen.  

 

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN  

 

12.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

12.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst die Partijen niet 

in onderling overleg kunnen oplossen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de 

bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Litifund 3.  

 

Aldus overeengekomen te  Breda op ……………………………..2020 

 

 

             

Liesker Procesfinanciering B.V.     Litifund 3 B.V. 

Namens deze:       Namens deze: 

 


