Algemene voorwaarden Bedrijven – Coaching Drechtsteden
Artikel 1 Definities
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor
training, workshop, teambuilding, organisatie-advisering, coaching, begeleiding, assessment of andere
werkzaamheden tussen ons bureau en Opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Opdrachtnemer: Coaching Drechtsteden 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
coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede
alle andere ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook,
uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk
verzoek van Opdrachtgever zijn verricht;
• Coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings, advies- of coachtraject, dat laatste als hij niet zelf de
Opdrachtgever is.
Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de
uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig
zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van
toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
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.
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient
deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
6. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in
andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 3 Grondslag
1. De offertes en activiteiten van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is
verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet
en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
2. Opdrachtnemer zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren.
Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, tenzij anders is overeengekomen.
3. Opdrachtnemer kan niet gehouden worden het beoogde doel gerealiseerd te hebben, daar inspanningen van de
Coachees hierin bepalend zijn.

Artikel 4 Offertes, aanbiedingen, tarieven en kosten van de opdracht
1. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden
ontleend.
2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding 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.
4. Indien de aanvaarding door de Opdrachtgever (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan komt geen overeenkomst tot stand en is Opdrachtnemer niet
gebonden aan de aanvaarding. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch
voor toekomstige orders.
6. In de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen, zoals opgenomen in onze offerte(s), zijn begrepen onze
reisuren en trainingsmateriaal, en zijn niet begrepen onze reis- en verblijfkosten en reis- en verblijfskosten van de
Coachees en de kosten van een locatie. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen worden ze afzonderlijk
vermeld.
7. Opdrachtnemer heeft het recht de tarieven bij langlopende opdrachten per 1 januari en 1 juli aan te passen aan
de algemene trend.
Artikel 5 Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. 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.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn
overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de
Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een
redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren.
4. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid
van Artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen
locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten (over
voorzieningsniveau en zaalhuur wordt overlegd tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever). Hieronder worden bij
meerdaagse trainingen ook de overnachtingskosten verstaan. Al deze kosten worden direct aan Opdrachtgever
gefactureerd.
6. Indien Opdrachtgever derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de opdracht, zal hij daartoe slechts
overgaan na instemming van Opdrachtnemer.
7. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde
gedeelte afzonderlijk te factureren.
8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot
een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.

9. 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
alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder
aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is
niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing
van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of
aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst
daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen
oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden
verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging
van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De
Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in
prijs en termijn van uitvoering.
11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst
weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bv. voor de in dat kader te
verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
12. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens
Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van
Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,
indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke
van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden
voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van
Opdrachtnemer kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding
van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de
schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe
ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de
Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de
opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor
Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De

Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer
anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en
voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering
of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken,
staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of
overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk
opeisbaar.
9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden
die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken en de voor de uitvoering van de
overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 7 Detachering
7.1. Opdrachtomschrijving
1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich om voor aanvang van de dienstverlening te komen tot een
omschrijving van de opdracht. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de doeltreffendheid van de opgedragen
werkzaamheden.
7.2. Volledigheid van informatie
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit
nalatigheid, onvolledigheid of onzorgvuldigheid met betrekking tot de informatievoorziening door de
Opdrachtgever.
Artikel 8 Trainingen en workshops
8.1. Wijze van deelname
1. Een training of een workshop is een actieve bijeenkomst, waar van iedereen optimale inzet wordt verwacht.
2. Van iedere Coachee wordt verwacht, dat hij de bijeenkomsten op actieve wijze volgt. Indien hij (ook na
gesprekken hierover) in gebreke blijft, heeft Opdrachtnemer het recht deze cursist de verdere deelname te
ontzeggen, zonder dat hieraan enig recht op terugbetaling kan worden ontleend. Voor storende gedragingen op de
trainingslocatie en buiten werkperioden van de trainingen geldt hetzelfde.
3. Opdrachtnemer kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gedragingen van de Coachees
en de daaruit voortgekomen gevolgen.
8.2. Keuze trainingslocatie
1. Om een optimaal werkresultaat te verzekeren, moet de trainingslocatie functioneel voldoen aan de door
Opdrachtnemer te stellen eisen.
2. Voor trainingen en workshops zal in onderling overleg een geschikte trainingslocatie worden gereserveerd.
3. Opdrachtnemer zal, indien de Opdrachtgever dit wenst, hierbij haar bemiddeling verlenen.
4. De noodzaak tot het veranderen van de trainingslocatie kan geen reden zijn tot het annuleren van de gegeven
opdracht.
8.3.Honoraria, prijzen en verblijfskosten trainingen en workshops
1. Voor trainingen en workshops gelden de tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijke
overeengekomen honoraria en prijzen.
2. Voor alle open trainingen, workshops en alle overige door Opdrachtnemer georganiseerde activiteiten worden de
gepubliceerde tarieven in rekening gebracht, die gelden op het moment van de definitieve opdracht.
3. Het niet op tijd voldoen van het gedeclareerde bedrag ontheft de Opdrachtgever niet van zijn aangegane
verplichtingen.
4. De verblijfskosten worden doorberekend aan de hand van de kosten, die door de trainingslocatie aan
Opdrachtnemer in rekening worden gebracht.

8.4. Annulering en uitstel (incompany) trainingen en workshops
1. Boven het gestelde in artikel 7, 8 en 10 van de voorwaarden gelden vanwege het specifieke karakter van
trainingen en workshops de volgende aanvullende voorwaarden.
2. Indien door toedoen van de Opdrachtgever de uitvoering van een training of workshop voor de overeengekomen
aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de Opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het
honorarium verschuldigd:
Annulering of uitstel binnen drie maanden voor aanvangsdatum:
50%
Annulering of uitstel binnen twee maanden voor aanvangsdatum:
75%
Annulering of uitstel binnen één maand voor aanvangsdatum:
100%
3. Bij latere uitvoering van een geannuleerde of uitgestelde opdracht is derhalve alsnog het totale honorarium
verschuldigd boven de annulerings-/uitstelkosten. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk
overeengekomen aanvangsdatum, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de
Opdrachtgever.
4. De kosten, die de trainingslocatie bij annulering of uitstel aan Opdrachtnemer berekent, worden in rekening
gebracht aan de Opdrachtgever, die de uitvoering van een training of workshop annuleerde/uitstelde.
5. Indien een Coachee aan een open training of workshop door ziekte of overmacht niet kan deelnemen, blijven de
relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg kan zijn leidinggevende een
vervangende Coachee sturen. zijn. De verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de
Opdrachtgever.
6. In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de
bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te
beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
8.5. Gedeeltelijke deelname aan trainingen en workshops
1. Coachees die tijdens een training of workshop niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale training- of
workshopkosten verschuldigd.
2. Indien een Coachee aan een training of workshop gedurende deze bijeenkomst door ziekte of overmacht
gedwongen wordt voortijdig de training te onderbreken, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de
gehele periode verschuldigd. In overleg met de Opdrachtnemer kan hij aan een volgend soortgelijke workshop of
training deelnemen, zonder opnieuw het honorarium aan Opdrachtnemer verschuldigd te zijn. De verblijfskosten
zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de Opdrachtgever.
8.6. Follow up trainingen en workshops
1. Indien een Coachee geen gebruik maakt van de bij een training of workshop behorende follow-up, vervalt het
recht op het bijwonen van een soortgelijke bijeenkomst.
2. Indien een Coachee aan een training of workshop door ziekte of overmacht niet in staat is de bijbehorende
follow-up dag(en) te volgen en dit tijdig schriftelijk aan Opdrachtnemer meldt, kan hij in overleg een andere followup dag van een soortgelijke training of workshop volgen.
Artikel 9 Coaching
9.1. Wijze van deelname
1. Een coaching is een (actieve) bijeenkomst, waar van er van de coachee optimale inzet wordt verwacht.
2. Van iedere coachee wordt verwacht, dat hij de bijeenkomsten op actieve wijze volgt. Indien hij (ook na
gesprekken hierover) in gebreke blijft, heeft Opdrachtnemer het recht deze coachee de verdere deelname te
ontzeggen, zonder dat hieraan enig recht op terugbetaling kan worden ontleend. Dit geldt voor zowel storende
gedragingen tijdens de gesprekken, als buiten de werkperioden.
3. Opdrachtnemer kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gedragingen van de Coachees
en de daaruit voortgekomen gevolgen.
9.2. Keuze trainingslocatie
1. Om een optimaal werkresultaat te verzekeren, moet de locatie functioneel voldoen aan de door Opdrachtnemer
te stellen eisen.

2. Voor coaching zal in onderling overleg een geschikte locatie worden gereserveerd.
3. De noodzaak tot het veranderen van de locatie kan geen reden zijn tot het annuleren van de gegeven opdracht.
9.3 Honoraria, prijzen coaching
1. Voor coaching gelden de tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijke overeengekomen honoraria
en prijzen.
2. Het niet op tijd voldoen van het gedeclareerde bedrag ontheft de Opdrachtgever niet van zijn aangegane
verplichtingen.
9.4. Annulering en uitstel coachingstraject
1. Annuleren van een coachingstraject kan per e-mail gemeld worden. Datum en tijdstip van door Opdrachtnemer
ontvangen email bepalen het annuleringstijdstip.
2. Bij annulering van een coachingsopdracht door Opdrachtgever/Coachee:
i. Annulering of uitstel binnen twee maanden voor aanvangsdatum:
50%
ii. Annulering of uitstel binnen één maand voor aanvangsdatum:
75%
iii. Annulering of uitstel binnen 15 dagen voor aanvangsdatum:
100%
3. Bij latere uitvoering van een geannuleerde of uitgestelde opdracht is derhalve alsnog het totale honorarium
verschuldigd boven de annulerings-/uitstelkosten. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk
overeengekomen aanvangsdatum, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de
Opdrachtgever.
4. De kosten, die de coachingslocatie bij annulering of uitstel aan Opdrachtnemer berekent, worden in rekening
gebracht aan de Opdrachtgever, die de uitvoering van een coachingstraject / gesprek annuleerde/uitstelde.
5. Indien de Coachee niet aan een coachingstraject door ziekte of overmacht kan deelnemen, blijven de relevante
trainingskosten de gehele periode verschuldigd. In overleg kan zijn leidinggevende een vervangende Coachee
sturen.
6. In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de
bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te
beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
9.5. Gedeeltelijke deelname aan coachingstraject
1. Annuleren van een coachingsgesprek kan telefonisch of per e-mail gemeld worden. Datum en tijdstip van een tot
stand gekomen gesprek, dan wel voicemailbericht of e-mailbericht van annulering bepaalt het annuleringstijdstip.
2. Bij annulering van een coachingsgesprek door Opdrachtgever/Coachee:
i. binnen 48 uur voor aanvang afspraak, 50% van de geoffreerde kosten van betreffende afspraak.
ii. binnen 24 uur voor aanvang afspraak, 100% van de geoffreerde kosten van betreffende afspraak.
3. Bij een Coachee die tijdens een training of workshop niet permanent aanwezig kan zijn, blijven de totale trainingof workshopkosten verschuldigd.
4. Indien een Coachee gedurende het coachingsgesprek door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig deze
te onderbreken, blijven de relevante trainingskosten voor die keer verschuldigd.
9.6. Follow up coachingstraject
1. Indien een Coachee geen gebruik maakt van de bij een coachingstraject behorende follow-up, vervalt het recht
op het bijwonen van een soortgelijke bijeenkomst.
Artikel 10 Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de
wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na
te komen. Werkstakingen van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht

te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat
Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te
voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 11 Betalingsvoorwaarden en incassokosten
1. Het honorarium en de kosten zoals in artikel 7, 8 en 10 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen,
worden maandelijks achteraf bij declaratie in rekening gebracht.
2. Betaling dient steeds te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, binnen 14 dagen na
factuurdatum, doch in ieder geval minimaal 24 uur voor aanvang van het trainingsprogramma, waarbij
Opdrachtgever niet de mogelijkheid heeft zich te beroepen op de transactietijd van het bancaire verkeer. Betaling
zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
3. Na die vervaldag kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
Indien betaling achterwege blijft, kunnen wij met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de
opdracht opschorten.
4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van
rechtswege in verzuim. In geval van betalingsverzuim door de Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd alle ten
behoeve van de Opdrachtgever nog 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.
5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen
beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de Artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de
betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de
Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
7. 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.
8. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen
alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is,
momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter
incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding
in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever
worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
9. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk
aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling
van de declaratie).

Artikel 12 Wijzigen van de opdracht, c.q. meerwerk
1. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen
tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende
werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
2. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal
Coaching Drechtsteden dit de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
3. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de
Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de
dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht
aan de Opdrachtgever worden bevestigd.
Artikel 13 Duur en afsluiting van de opdracht
1. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het trainings- of adviesteam worden beïnvloed
door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die wij verkrijgen en de medewerking die wordt verleend.
2. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de Opdrachtgever is goedgekeurd.
Binnen een termijn van veertien dagen na dagtekening daarvan dient de Opdrachtgever ons hierover te berichten.
Indien de Opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
Artikel 14 Personeel
1. Wij kunnen de samenstelling van het coaching, advies- of trainingsteam wijzigen, indien wij van mening zijn dat
dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten
adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van
het team kan ook op verzoek van de Opdrachtgever in overleg met ons plaatsvinden.
Artikel 15 Intellectueel eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet
en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een
overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
strikt vertrouwelijke of herleidbare informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
2. De auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle door Opdrachtnemer
verstrekte documentatie en materialen (inclusief software) zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder
voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer (een deel van) voornoemde documentatie en materialen te
verveelvoudigen, openbaar te maken dan wel te bewerken.
3. Voorts is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan om opnamen in
beeld en/of geluid te maken van een programma of een gedeelte daarvan.
4. De Opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie,
voor zover passend binnen het doel van de opdracht.
5. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
Artikel 16 Garanties en reclames
1. Klachten over de training dienen door Opdrachtgever binnen 10 werkdagen nadat de klacht veroorzakende
omstandigheid zich voordoet, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na afloop van de training, middels aangetekend
schrijven te worden gemeld aan Opdrachtnemer, waarbij Opdrachtgever haar klacht zo gedetailleerd mogelijk dient
te omschrijven.
2. Klachten welke Opdrachtnemer meer dan 10 dagen nadat de training is afgerond, bereiken zullen door haar
slechts uit coulance in behandeling worden genomen en hebben verval voor Opdrachtgever van iedere formele
aanspraak tot gevolg.

3. Indien de klacht naar oordeel van Opdrachtnemer gegrond is, biedt Opdrachtnemer Opdrachtgever de
mogelijkheid om de training naar rato van de omvang van de klacht, opnieuw uit te laten voeren, mits
Opdrachtgever, binnen 60 dagen nadat haar deze mogelijkheid is geboden, hiertoe
een concreet verzoek indient, dan wel hiertoe in overleg is getreden.
4. Ter zake van een vervangende training bestaat geen mogelijkheid voor Opdrachtgever tot annulering,
verschuiving dan wel vervanging van de Coachees.
5. In geval de prijs van de alternatieve training hoger is dan de gefactureerde prijs van het reeds gevolgde en
gereclameerde programma, zal Opdrachtnemer ter zake van de meerkosten Opdrachtgever een factuur van deze
meerkosten toezenden.
6. In geval de prijs van het alternatieve programma lager is dan de gefactureerde prijs van het reeds gevolgde en
gereclameerde programma, zal een restitutie van 50% van het verschil plaatsvinden.
Artikel 17 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. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is
uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de order
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. In afwijking van hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan vier
maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste vier maanden verschuldigde factuurbedrag.
5. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan
personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zich in
ieder geval beperken tot het bedrag der uitkering van de door Opdrachtnemer afgesloten algemene
aansprakelijkheidsverzekering.
6. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor privé- / bedrijfsschade of andere indirecte schade of
gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
7. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden
kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
8. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
9. 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 en 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. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk
voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
privé en/of bedrijfsstagnatie.
Artikel 18 Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer
toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de
Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen
dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van
adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle

kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en
risico van de Opdrachtgever.
Artikel 19 Internationale ethische code en geheimhouding
1. Opdrachtnemer onderschrijft de Internationale ethische code, zoals deze door de Nederlandse Orde van
Beroepscoaches is opgesteld.
2. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens
derden. In het kader van de opdracht zullen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen
van de Opdrachtgever genomen worden.
3. Opdrachtrapportages zullen door de Opdrachtnemer niet openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter
beschikking gesteld worden zonder toestemming van de Opdrachtgever.
4. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van de Opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de
aanpak, werkwijze en dergelijke.
5. De door Opdrachtnemer aan de Coachee, dan wel Opdrachtgever verstrekte deelnemerslijsten zijn uitsluitend
bestemd voor kennisname door de Coachee en Opdrachtgever.
6 Opdrachtrapportages zullen door de Opdrachtgever niet openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter
beschikking gesteld worden zonder toestemming van de Opdrachtnemer.
7. 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.
8. Het zal Opdrachtnemer zijn toegestaan de naam van opdrachtgever te gebruiken
ten behoeve van promotionele activiteiten.
Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 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.
Artikel 21 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze Algemene voorwaarden worden bijgesloten bij de offerte.
2. Deze Algemene voorwaarden zijn ten aller tijden op te vragen bij de Opdrachtnemer.

Dordrecht, 24 november 2020

