Algemene voorwaarden ‘De Begaafden Wijzer’
Weesp 30-11-2018
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ‘De
Begaafden Wijzer’, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een “Opdrachtgever”, voor zover van
deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Alle offertes en aanbiedingen aan Opdrachtgever zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld.
3. Bij de in een offerte vermelde prijzen wordt duidelijk aangegeven of BTW en andere eventueel te
maken kosten, zoals daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, inclusief of
exclusief zijn.
4. Een offerte geldt bij ondertekening door de Opdrachtgever als bindende overeenkomst.
5. Indien regels rondom belasting en tarieven door overheidswege wijzigen, behoudt de
Opdrachtnemer het recht om binnen de overeenkomst de gewijzigde regels door te voeren.
6. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde
tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeenkomen.
7. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk (maandelijks) te factureren.
8. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer
aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer
aangegeven.
9. Bezwaren tegen de hoogte of inhoud van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
10. Bezwaren kunnen slechts worden ontvangen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk worden
ingediend binnen 14 dagen na deze declaratiedatum. Indien de debiteur aangaande het
gedeclareerde een specificatie of toelichting wil ontvangen, kan hij dit tot uiterlijk 14 dagen na de
declaratiedatum kenbaar maken.
11. Na het verstrijken van deze termijn (binnen 14 dagen na de declaratiedatum), staat het de declarant
vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen.
12. Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente zijn gedeclareerde bedragen
rentedragend ingaande 30 dagen na de declaratiedatum zonder dat hiervoor een nadere
ingebrekestelling is vereist. De door de debiteur verschuldigde rente bedraagt 1% per maand of een
gedeelte daarvan.
13. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met begrip van de
buitengerechtelijke incassokosten ) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke
incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van euro € 50,-- alles
exclusief omzetbelasting.
14. Alle openstaande vorderingen zullen worden overhandigd aan onze incassodienst.
15. Opdrachtnemer draagt zorg voor kwalitatief (cursus)materiaal. Het intellectueel eigendom en
copyright hiervan blijft ten alle tijden bij de Opdrachtnemer. Bij hergebruik zonder schriftelijke
toestemming, zal de Opdrachtnemer gerechtigd zijn om een boete van € 1000,- per keer te vorderen.
16. Opdrachtnemer draagt zorg voor geheimhouding van alle informatie en gegevens over
Opdrachtgever verbandhoudend met en/of voortvloeiend uit de overeenkomst met de
Opdrachtnemer.
17. Alle informatie die opdrachtgever, deelnemer en cursist binnen de professionaliseringsactiviteiten
deelt, zal door de opdrachtnemer als zeer vertrouwelijk worden beschouwd.
18. In geval van overmacht is de Opdrachtnemer gerechtigd om de gemaakte afspraken te wijzigen.
19. De cursist, zijnde de consument, heeft het recht om tot 14 dagen ná de tot standkoming van de
overeenkomst, de dienst te annuleren zonder reden en zonder kosten.
20. Annulering vanuit de cursist of opdrachtgever, kan na deze termijn slechts in goed overleg plaats
vinden. De mogelijkheid tot restitutie van cursusgelden zal op individuele basis worden bekeken.
21. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap.
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