Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van

DE KLEEDKAMER
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel Centraal Gelderland.
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de
hieronder aangegeven betekenis:
> Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden
welke van toepassing zijn op de dienstverlening van DE
KLEEDKAMER.
> Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die
gebruik maakt van de dienstverlening van DE KLEEDKAMER in het
kader van uitoefening van een beroep of bedrijf.
>

Partijen: DE KLEEDKAMER en de opdrachtgever.

> Overeenkomst: De tussen partijen gesloten overeenkomst,
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. In deze
overeenkomst komen partijen overeen dat opdrachtgever gebruikt
maakt van de diensten die DE KLEEDKAMER aanbiedt.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 De bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op
alle overeenkomsten van DE KLEEDKAMER, tenzij voorafgaande
aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders
is overeengekomen.
2.2 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze
voorwaarden, of van de onder deze voorwaarden gesloten
overeenkomsten, laat de overige bedingen onverlet.
2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
overeenkomsten met DE KLEEDKAMER, voor de uitvoering waarvan
door DE KLEEDKAMER derden dienen te worden betrokken.
2.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of
meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient
de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in
deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie
te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene
voorwaarden.
Artikel 3 . O f fertes
3.1 Alle offertes, in welke vorm ook door DE KLEEDKAMER
gedaan, zijn vrijblijvend en dienen als één geheel te worden
beschouwd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
vermeld.
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3.2 In alle offertes, wordt in ieder geval voor zover van
toepassing, geregeld:
>

de aard van de werkzaamheden;

>

de uitvoering;

>

de financiële verplichtingen.

3.3 Indien de werkzaamheden van DE KLEEDKAMER in offertevorm
worden aangeboden, dan worden deze algemene voorwaarden met
de offerte aan opdrachtgever toegezonden.
3.4 Offertes zijn geldig voor de daarin aangegeven termijn. Indien
geen termijn is aangegeven geldt een termijn van veertien dagen
na datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.5 Het doen van een offerte verplicht DE KLEEDKAMER niet tot
het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever. Indien de
offerte niet wordt aanvaard en er tussen partijen geen
overeenkomst tot stand komt, is het opdrachtgever en derden niet
geoorloofd de in de aanbieding of offerte opgenomen informatie
te gebruiken, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke
toestemming van opdrachtnemer.
3.6 De Kleedkamer kan niet aan zijn offerte worden gehouden
indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de
offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing bevat.
3.7 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en
andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van
de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en
verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.
3.8 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten)
afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is DE
KLEEDKAMER daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan
niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
DE KLEEDKAMER anders aangeeft.
3.9 Een samengestelde prijsopgave verplicht DE KLEEDKAMER
niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen
een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, offertes gelden
niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 4 . De overeenkoms t
4.1 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de
offerte door opdrachtgever.
4.2 Uitsluitend deze algemene voorwaarden, de inhoud van het
aanbod of de opdrachtbevestiging bepalen de inhoud van de
overeenkomst.
4.3 De overeenkomst wordt gesloten voor de in ondertekende
offerte genoemde termijn.
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4.4 DE KLEEDKAMER en de opdrachtgever kunnen te allen tijde
de overeenkomst opzeggen met die beperking dat de opdrachtgever
gehouden is de kosten, tot dat moment door DE KLEEDKAMER
gemaakt, te vergoeden.
4.5 Bij annulering van de opdracht tot een maand voor aanvang
van de werkzaamheden 0% van het totale overeengekomen
honorarium.
4.6 Bij annulering van de opdracht vanaf een maand voor aanvang
van de werkzaamheden 25% van het totale overeengekomen
honorarium.
4.7 Bij annulering van de opdracht vanaf twee weken voor
aanvang van de werkzaamheden 50% van het totale
overeengekomen honorarium.
4.8 Bij annulering van de opdracht vanaf een week voor aanvang
van de werkzaamheden stuurt de kleedkamer een factuur voor
het volledige bedrag van het overeengekomen honorarium.
Artikel 5 . Eigendomsvoorbehoud
5.1 DE KLEEDKAMER behoudt zich het eigendom voor van alle aan
opdrachtgever verstrekte zaken, totdat deze al zijn
betalingsverplichtingen, integraal jegens DE KLEEDKAMER is
nagekomen, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en
kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter
zake van de producten verrichtte of te verrichten
werkzaamheden.
5.2 Opdrachtgever mag de producten, voordat de eigendom daarvan
is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden
of anderszins bezwaren.
Artikel 6 . Honorarium
6.1 Voor zover mogelijk wordt door DE KLEEDKAMER een vaste
aanneemsom per opdracht afgesproken dat door opdrachtgever
verschuldigd is. Bij het ontbreken van een dergelijke vaste
aanneemsom wordt door DE KLEEDKAMER gerekend met een
jaarlijks vast te stellen uurtarief.
6.2 DE KLEEDKAMER behoudt zich het recht voor om per 1 januari
en per 1 juli de tarieven aan te passen.
Artikel 7 . Bet a ling en f a c turering
7.1 Betalingen door opdrachtgever dienen te geschieden binnen
14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere termijn is
overeengekomen en op de factuur vermeld is.
7.2 Betalingen dienen in euro´s plaats te vinden door middel van
overmaking ten gunste van een door DE KLEEDKAMER aan te
wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende
facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever
niet op.
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7.3 Bij uitblijven van betaling wordt een eenmalige herinnering
gestuurd zonder bijkomende incassokosten. Blijft betaling
wederom uit dan zal door DE KLEEDKAMER een volwaardige
incassoprocedure worden gestart, waarvan de kosten voor
rekening komen van de opdrachtgever.
7.4 Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft
plaatsgevonden binnen de door DE KLEEDKAMER aangegeven
betalingstermijn is opdrachtgever na door DE KLEEDKAMER ten
minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke
termijn te betalen, van rechtswege in gebreke. In dat geval is
opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som
opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het
factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen
alle kosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is,
zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden
vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente met een
minimum van zeventig euro, onverminderd het recht van DE
KLEEDKAMER de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit
bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten
omvatten de volledige door DE KLEEDKAMER gemaakte kosten.
Artikel 8 . A an s pra kelijkheid
8.1 DE KLEEDKAMER zal bij haar werkzaamheden de zorg van een
goed opdrachtnemer in acht nemen.
8.2 DE KLEEDKAMER heeft als doel de opdrachtgever te helpen
bij het halen van een doelstelling en/of resultaat. Dit doet DE
KLEEDKAMER door middel van training, coaching, teambegeleiding
etcetera. Gezien de aard van de werkzaamheden kan het bereiken
van het resultaat niet gegarandeerd worden.
8.3 DE KLEEDKAMER is niet aansprakelijk voor schade, in welke
vorm dan ook, veroorzaakt door de werkzaamheden welke door een
derde ten behoeve van de uitvoering van de opdracht worden
verricht, dan wel ontstaan door de door derden ter uitvoering
van de opdracht geleverde of ter beschikking gestelde diensten.
8.4 De aansprakelijkheid van DE KLEEDKAMER voor schade,
voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een
overeenkomst, is beperkt tot de hoogte van het bedrag van de
overeenkomst.
8.5 Opdrachtgever is tegenover DE KLEEDKAMER aansprakelijk
voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming of
handeling is veroorzaakt.
8.6 Met betrekking tot de uitgebrachte adviezen in de training kan
DE KLEEDKAMER nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de
uitvoering en de gevolgen daarvan.
8.7 De opdrachtgever zal zonder toestemming van DE
KLEEDKAMER aan derden geen mededelingen doen over de aanpak,
zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter
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beschikking stellen.
Artikel 9 . Intel lectueel eigendom
9.1 Modellen, technieken, instrumenten etcetera die zijn
gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven
eigendom van DE KLEEDKAMER.
9.2 Openbaarmaking kan derhalve alleen plaats vinden na het
krijgen van toestemming van DE KLEEDKAMER.
9.3 Het auteursrecht op alles dat door DE KLEEDKAMER
geproduceerd wordt berust uitsluitend bij DE KLEEDKAMER
tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.
9.4 Het gebruikte studiemateriaal mag worden behouden. Het
intellectuele eigendomsrecht van de cursusinhoud en -concepten
alsmede het auteursrecht op materialen berust uitsluitend bij
DE KLEEDKAMER.
Artikel 10. Overma cht
Ingeval van verhindering tot of belemmering van uitvoering van
de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is DE KLEEDKAMER
gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
Indien periodiek uit te voeren werkzaamheden door overmacht
gedurende een periode niet of slechts ten dele kunnen worden
uitgevoerd, vindt er geen korting plaats op de voor die periode
overeengekomen totaalprijs. Indien de overmachttoestand langer
duurt dan een maand zijn beide partijen gerechtigd de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Zulks dient
schriftelijk aan de wederpartij kenbaar te worden gemaakt.
Artikel 11. K l a c htenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig
en duidelijk omschreven worden ingediend bij DE KLEEDKAMER
binnen twee weken nadat opdrachtgever de gebreken heeft
geconstateerd of heeft kunnen constateren.
Artikel 12. Toepa s selijk recht en ges chi l len
12.1 Alle betrekkingen waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn worden beheerst door het Nederlandse Recht.
12.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat
zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te beslechten.
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