Algemene voorwaarden versie 2022
Algemene voorwaarden behorend bij de overeenkomst
tussen Praktijk ZiZ en de opdrachtgever.
Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- opdrachtnemer: Praktijk ZiZ, die deze algemene
voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
- opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie
die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
- diensten: alle door opdrachtnemer aan de
opdrachtgever geleverde producten en diensten
waaronder cursussen, trainingen, coaching en andere
vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de
ruimste zin des woord;
- cliënt: degene die deelneemt aan een cursus, training,
begeleidings- of coachtraject, dat laatste als hij niet zelf
de opdrachtgever is.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij
opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen
van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing
op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de
opdrachtgever.
Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten
leiden
voor
opdrachtnemer
tot
een
inspanningsverplichting,
niet
tot
een
resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden
is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar
normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de
maatstaven van het moment van nakomen van
opdrachtnemer verlangd kan worden. Opdrachtnemer is
aangesloten en geregistreerd bij het NOBCO, de
beroepsorganisatie voor professionele coaches in
Nederland en hanteert de Internationale Ethische Code
(IEC): 007-211125-nobco-ethischecode-21-vastgesteld07-12-21.pdf
2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle
gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet
tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft
opdrachtnemer het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van
welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van
door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
Artikel 4. Geheimhouding
1. De opdrachtnemer houdt zich aan zijn
geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden
alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden
overhandigd of medegedeeld.
2. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij de
geheimhoudingsplicht doorbroken mag worden,
bijvoorbeeld om ernstige schade voor de cliënt of een
ander te voorkomen, of bij vermoedens van huiselijk
geweld of kindermishandeling. In dat laatste geval volgt
opdrachtnemer de landelijke richtlijnen van de meldcode:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijkgeweld/meldcode.
Artikel 5. Intellectuele eigendom
1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-,
of andere rechten van intellectuele eigendom berusten
op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de
overeenkomst geleverde diensten, is en blijft
opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van
deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke
dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het
doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn,
deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-,
handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of
verwijderen.
2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de
uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor
andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt
gebracht.
Artikel 6. Betaling
1.
Betaling dient,
tenzij schriftelijk anders
overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek,
compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
Trainingen worden vooraf in zijn geheel gefactureerd en
dienen voor aanvang van de eerste trainingsbijeenkomst
volledig te zijn voldaan. Begeleidings- of coachsessies
worden daags na de sessie in rekening gebracht en
daarmee achteraf gefactureerd.
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen
niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij
automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere
ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim
door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle
ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten
werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op
te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens
de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
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3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever
voorts een vertragingsrente verschuldigd over de
openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente,
evenals bijkomende (incasso)kosten.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van
betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van
opdrachtnemer en de verplichtingen van de
opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk
opeisbaar zijn.
5. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke
inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de
overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van
haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te
stellen zekerheid) eisen.
Artikel 7. Aansprakelijkheid
1.
Opdrachtnemer
aanvaardt
geen
enkele
aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan
door of in verband met door haar verrichte diensten,
tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is
veroorzaakt door opzet of grove schuld van
opdrachtnemer.
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot
de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte
van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.
3. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor
bedrijfsschade of andere indirecte schade of
gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk
uitgesloten.
Artikel 8. Annulering en beëindiging van de
overeenkomst
1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van
reden een cursus, training, begeleidings- of coachtraject
te annuleren of deelname van een opdrachtgever te
weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen
cliënt te weigeren.
2. De opdrachtgever voor een cursus, training,
begeleidings- of coachtraject heeft het recht deelname
aan of de opdracht voor een cursus, training,
begeleidings- of coachtraject schriftelijk te annuleren of
beëindigen.
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan
tot 2 weken voor aanvang van de cursus of training
kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de
opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus of
training te voldoen.
4. Bij annulering binnen 2 weken tot en met 1 week voor
aanvang van de cursus of training is opdrachtnemer
gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in
rekening te brengen en bij annulering binnen een week
het volledige bedrag.

5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de
opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van de
cursus, training, begeleidings- of coachtraject de
deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins
niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op
enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden
van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer,
anders rechtvaardigen.
6. Een individuele begeleidings- of coachsessie kan tot 24
uur voor aanvang van de sessie kosteloos worden
afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing
binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het
volledige tarief dat is afgesproken voor de sessie in
rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de
aangewezen cliënt niet op de geplande sessie verschijnt,
worden dezelfde tarieven gehanteerd.
7. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er
geen begeleidings- of coachsessie afgesproken is voor een
termijn van langer dan drie maanden na de
laatstgehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders
afgesproken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
Artikel 9. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met
opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming
verleend voor automatische bewerking van de uit de
overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze
persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend
gebruiken voor haar eigen activiteiten.
Artikel 10. Klachtenprocedure en geschillenbeslechting
1. Indien opdrachtgever niet tevreden is over de
verleende
diensten
door opdrachtnemer,
kan
opdrachtgever een klacht indienen bij opdrachtnemer (bij
voorkeur schriftelijk). Na bekendmaking van de klacht
volgt een gesprek tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer en wordt geprobeerd om de klacht op te
lossen. Wordt de klacht niet naar tevredenheid van
opdrachtgever opgelost, dan kan opdrachtgever zich
wenden tot de klachtenprocedure van de NOBCO:
https://www.nobco.nl/over-nobco/klachtenprocedurenobco
2. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de
opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
3. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop
deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren
tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden
onderworpen aan de bevoegde rechter van het
arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.
’s-Hertogenbosch, 9 september 2022
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