
	

Algemene Voorwaarden DIENENT 
ARTIKEL 1 :  BEGRIPSBEPALINGEN 

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde 
begrippen, verstaan: 

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer 
overlegt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden 
dan wel op enigerlei wijze aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van 
werkzaamheden heeft gegeven. 

Opdrachtnemer: Dienent 

Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor 
dienstverlening ten behoeve van de Opdrachtgever zelf of ten behoeve van individuele 
en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor tussen Partijen 
een Overeenkomst wordt gesloten. 

Training: standaard groepsgewijze trainingen met open inschrijving, bijeenkomsten, 
workshops en maatwerk-trainingen. 

Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en de volgende 
feestdagen: 1 januari, 1e en 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e 
Kerstdag, 5 mei en Koningsdag. 

Werkzaamheden: advies, analyse, coaching, training en workshops. 

Dagen: alle kalenderdagen  

Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Dienent 
zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt 
werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten. Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 
7:407 lid 2 BW is niet van toepassing. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts 
bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Dienent. 

Intakegesprek: een (telefonisch) gesprek tussen Opdrachtnemer en een potentiële 
deelnemer aan een Training. 

Startmoment van de opdracht: de eerst facturabele uitvoering van de opdracht. 

Startmoment van de training: het eerste trainingsmoment 

Annuleren/Verplaatsen: het beëindigen/verplaatsen van de opdracht/training of 
verplaatsen van het startmoment van de opdracht/training. 

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk. 



	

ARTIKEL 2:  TOEPASSELIJKHEID 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen 
overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de 
Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen 
Partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

ARTIKEL 3:  OFFERTES  

3.1 Offertes hebben een geldigheidsduur van 4 weken na dagtekening.   

3.2 Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een 
vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze 
herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot 
stand gekomen.  

3.3 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, 
naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare 
opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een 
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.   

3.4 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de 
offerte opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De 
Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, 
tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.  

 

ARTIKEL 4:  TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

4.1 Training. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever voor het 
volgen van een Training komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de 
Opdrachtgever van het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, of door de door 
Opdrachtnemer rechtsgeldig getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke 
bevestiging door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van diens telefonische of per e-
mail verzonden aanmelding of opdracht, of per e-mail verzonden bevestiging door 
Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van diens telefonische of per e-mail verzonden 
aanmelding of opdracht. 

4.2 Opdracht. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot 
stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door de 
Opdrachtnemer opgestelde offerte, of door rechtsgeldige ondertekening van de 
schriftelijke bevestiging door de Opdrachtgever of per e-mail verzonden bevestiging door 



	

Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van diens telefonische of per e-mail verzonden 
aanmelding of opdracht. 

4.3 Niet-bindend karakter offerte. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn 
niet bindend totdat tussen Partijen ter zake van die offerte een overeenkomst is gesloten. 

 

ARTIKEL 5 :  UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

5.1 Opdrachtnemer is gerechtigd: 
– het trainingsprogramma of de trainingsduur  tussentijds te wijzigen, om reden van 
   kwalitatieve verbetering; 
– de planning van de training voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen; 
– bij onvoldoende aanmeldingen een training af te gelasten, 
– of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande training niet te accepteren. 
Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen 
en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd. 
 

5.2 Voor zover door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op 
informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat hij/zij naar 
beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de 
geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te 
verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Als bij de uitvoering blijkt 
dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal Opdrachtnemer in 
overleg met Opdrachtgever – of vice versa – streven naar aanpassing van de 
oorspronkelijke opdracht. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben de plicht om 
dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten 
te bespreken en schriftelijk vast te leggen. 

 

ARTIKEL 6:  ANNULERING OF VERPLAATSING 

6.1 Training door de opdrachtgever 

6.1.1 De opdrachtgever voor een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht 
voor een training schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het 
poststempel, e-maildatum of faxdatum. 

6.1.2 Na de totstandkoming van de overeenkomst zal, bij annulering voor de 
inwerkingtreding van de annuleringstermijn als bedoeld in 6.1.3 geen administratiekosten 
in rekening worden gebracht. 

6.1.3 Annulering door de opdrachtgever van de training kan tot vier weken voor aanvang 
van het eerste trainingsmoment kosteloos geschieden, tenzij het Intakegesprek al heeft 



	

plaatsgevonden. Bij annulering van de training op een termijn van minder dan 4 weken, 
maar meer dan 1 week, voor aanvang van het eerste trainingsmoment wordt 50% van de 
trainingsprijs berekend. Bij annulering van de training op een termijn van minder dan 1 
week voor aanvang van het eerste trainingsmoment wordt 75 % van de trainingsprijs 
berekend. 

6.1.4 Bij trainingen waarbij een intakegesprek plaatsvindt, gelden de volgende regels met 
betrekking tot het verzetten van dat gesprek: Verzetten is slechts mogelijk in uitzonderlijke 
situaties. Dit is uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer. Verzetten van het intake 
gesprek is mogelijk mits het nieuwe gesprek plaats kan vinden vóór aanvang van het 
eerste trainingsmoment. Verzetten van het intakegesprek na verkregen toestemming van 
opdrachtnemer is kosteloos tot 1 week voor aanvang van het eerste trainingsmoment. Bij 
verzetten van het intakegesprek na verkregen toestemming van opdrachtnemer binnen 1 
week voor aanvang daarvan zal € 75,- excl. BTW in rekening worden gebracht. Hetzelfde 
geldt als de deelnemer op het afgesproken tijdstip van het gesprek niet (tijdig) aanwezig 
is. 

6.1.5 In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, 
na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) 
aan de training deelneemt, of een trainingsonderdeel mist, heeft de Opdrachtgever geen 
recht op terugbetaling. Instroom in een andere training is mogelijk. Dit is uitsluitend ter 
beoordeling van opdrachtnemer. 

6.1.6 Indien het intakegesprek meer dan 4 weken voor aanvang van het eerste 
trainingsmoment van de training plaatsvindt en heeft geleid tot toelating tot de training, 
kan de training niet meer kosteloos worden geannuleerd en zal bij annulering tot 1 week 
voor aanvang van het eerste trainingsmoment van de training 50% in rekening worden 
gebracht. Bij annulering van de training op een termijn van minder dan 1 week voor 
aanvang van het eerste trainingsmoment wordt 100% van de trainingsprijs berekend. 

6.1.7 De annuleringskosten zijn verschuldigd en opeisbaar op soortgelijke wijze als door 
Opdrachtnemer toegezonden facturen. 

6.2 Opdracht door de opdrachtgever 

6.2.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde 
(tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke 
opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging 
op een dergelijke termijn verzetten.  

6.2.2 De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven 
(tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval 
de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, 
bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of 
om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van 



	

een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk 
acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het 
belang van de opzeggende partij.  

6.2.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft 
Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te 
maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken 
ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer 
kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de 
opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.  
 
6.2.4 Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training of opdracht 
te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever 
aangewezen deelnemer te weigeren, of na aanvang van de training de deelname 
tussentijds te beëindigen, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op 
terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag. 
 

6.2.5 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft 
Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van 
werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten 
grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt in 
alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor 
door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder 
voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter 
beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden 
voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever 
in rekening gebracht.  
 
6.2.6 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit 
zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij 
onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.  
  
6.2.7 Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training of opdracht 
te verschuiven naar daar toe vooraf aangewezen reservedata. Indien geen reservedata 
vooraf zijn aangewezen, dan worden nieuwe data aangewezen door de opdrachtnemer na 
overleg met de opdrachtgever(s). 
 



	

ARTIKEL 7 :  LEVERINGSTERMIJN  

 7.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij/zij voor de uitvoering 
benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn 
waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de 
betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of 
materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.  

7.2 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals 
de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt 
verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, 
slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en 
schriftelijk anders overeengekomen.  

7.3 De Overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is -door 
Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij 
Opdrachtnemer de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na 
afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. 
Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.  

  

ARTIKEL 8:  VERVANGING 

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats 
van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training of opdracht laten 
deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke 
deelnemer aan opdrachtnemer wordt medegedeeld. Voorwaarde voor de vervanging is 
dat het plannen en houden van het desgewenste persoonlijke intake gesprek 
redelijkerwijze, zulks naar het uitsluitende oordeel van opdrachtnemer, nog mogelijk is. 
Deze bepaling laat onverlet het recht van Opdrachtnemer op grond van artikel 6. 
Vervanging na de start van de training of opdracht is niet meer toegestaan. 
 

ARTIKEL 9:  PRIJZEN 

9.1 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Training of 
Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld materiaal 
prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder 
overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij vooraf anders 
afgesproken.  

 9.2 De genoemde en overeengekomen prijzen van Opdrachtnemer zijn exclusief BTW en 
reiskosten van Opdrachtnemer. 

 9.3 Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals 
bedoeld in artikel 4. 



	

 

ARTIKEL 10 :  BETALING TRAINING EN OPDRACHTEN 

10.1 Training. De opdrachtnemer brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde 
vergoedingen in rekening door middel van een factuur, voor aanvang van het eerste 
trainingsmoment. De opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen 
voor aanvang van het eerste trainingsmoment, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. 
 

10.2 Opdracht. Opdrachtnemer brengt de door de opdrachtgever verschuldigde 
vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient de 
verschuldigde vergoedingen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door 
opdrachtnemer aangegeven wijze zonder dat opdrachtgever zich kan beroepen op 
opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering 
van de door opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, 
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 

10.3  Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te 
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de 
factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door 
Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de 
ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.  

  

10.4  Bij overschrijding van de onder 10.1 en 10.3  genoemde termijn, is Opdrachtgever, 
na door Opdrachtnemer ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke 
termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de 
datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van 
betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle 
kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als 
buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer na de 
vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever buitengerechtelijke 
kosten - conform "Rapport BGK-Integraal” (meest actuele versie) - verschuldigd.  

10.4 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van 
Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever/Opdrachtgever jegens 
Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.  

10.5 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het 
oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van 
Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een 
door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever 



	

nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn 
overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is 
al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, 
direct opeisbaar.  

10.6 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de 
werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, 
hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.  

10.7 De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede aanbevolen literatuur, apparatuur 
en licentiekosten in verband met deelname aan een training of opdracht zijn in de prijs 
niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. 

 

ARTIKEL 1 1 :  RECLAMES  

11.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag 
dienen schriftelijk binnen 15 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie 
waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 15 werkdagen na de ontdekking van 
het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder 
kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.  

11.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van 
Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een 
reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van 
andere geleverde diensten van Opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking 
heeft.  

 11.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen 
aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of 
opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet 
(meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door 
Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.  

 

ARTIKEL 12 :  OPSCHORTING EN ONTBINDING 

Opdrachtnemer heeft het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel van de door de 
Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opleiding of (maatwerk)opdracht te 
weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever niet 
tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 
10. 
 
 
 



	

 

ARTIKEL 13 :  GEHEIMHOUDING 

13.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel hem/haar daartoe 
verplicht, is Opdrachtnemer zijn de door Opdrachtnemer ingezette medewerk(st)er(s) 
verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie 
die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.  

13.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet 
gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor hij/zij werd verkregen. 
Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf 
optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.  

13.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die 
Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Opdrachtnemer 
voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van 
rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, niet 
aan derden openbaren.  

13.4 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel 
opleggen aan door hen in te schakelen derden.  

13.5 Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 10.1 en 10.2, is 
Opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte 
werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Opdrachtnemer en slechts ter indicatie van 
de ervaring van Opdrachtnemer. 

  

ARTIKEL 14 :  INTELLECTUELE EIGENDOM 

14.1 Modellen, technieken, instrumenten, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de 
werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de 
Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming 
van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor 
gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het 
auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, projectmateriaal en 
trainings- en opleidingsmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere 
auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. 
 
14.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit 
de werkzaamheden van Opdrachtnemer, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer tenzij 
schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door 
uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te 



	

gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt 
gebracht. 
 

14.3 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met 
betrekking tot producten van de geest welke hij/zij gebruikt of heeft gebruikt en/of 
ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten 
aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft 
of geldend kan maken.  
  

14.4 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede 
begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, lay-outs, benamingen, 
foto’s, presentaties, ideeën, teksten, adviezen, (model) contracten en andere 
geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan 
niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 
Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen 
schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht 
de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn/haar eigen 
organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van 
tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige 
toepassing.  
  

ARTIKEL 15 :  AANSPRAKELIJKHEID  

 15.1 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij 
de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien 
een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of 
onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane 
schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij/zij schade heeft geleden 
door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is 
Opdrachtnemer slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van € 
1.000,-.   

15.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling 
van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft 
op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om 
de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten 
beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden; -
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de 
Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade 
als bedoeld in deze algemene voorwaarden.  

  



	

15.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, 
kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, 
onjuiste beoordelingen, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige 
medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door 
Opdrachtnemer gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet 
uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.  

15.4 De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk kan 
worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het 
ontstaan van de schade aan Opdrachtnemer te melden, een en ander op straffe van verval 
van enig vergoedingsrecht van deze schade. 12.5 Iedere aansprakelijkheidsvordering 
jegens Opdrachtnemer vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is 
geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.  

15.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens 
schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of 
onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen 
verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is 
veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer 
en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling 
niet toestaat.  

15.6 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede 
bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht 
ingeschakelde derden.  

  

ARTIKEL 16 :  PERSOONSREGISTRATIE 

16.1 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de 
deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt 
vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving 
behandeld. 
 
16.2 De eventuele kennis of gegevens die door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever 
worden verkregen, worden mogelijk, in geanonimiseerde vorm, gebruikt voor andere 
activiteiten. De gegevens kunnen aldus gepubliceerd worden, waarbij zonder 
uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever, geen melding wordt gemaakt van de 
exacte herkomst van de gegevens. Opdrachtgever verleent door het verlenen van de 
opdracht aan Opdrachtnemer tevens toestemming aan Opdrachtnemer voor het gebruik 
door Opdrachtnemer van de bij haar gegenereerde gegevens en kennis. 



	

16.3 Naam- , adres- en emailgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van 
Opdrachtnemer en kunnen worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van 
activiteiten van de opdrachtnemer in het kader van PR of informatieverstrekking. Indien 
deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan 
betrekking hebbend op de Opdracht of Training waaraan hij deelneemt of deelgenomen 
heeft, dan wordt dit direct gerespecteerd. 
 

ARTIKEL 17 :  TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 

Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands 
recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze 
voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter. 
 

15 oktober 2017 


