Algemene voorwaarden
Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden,
offertes en overeenkomsten voor training, coaching, begeleiding, presentaties of andere
werkzaamheden tussen trainingsbureau Presentatietraining Chris Alfons, hierna te
noemen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de
offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
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 (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in
de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan
niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
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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.

Artikel 3 Contractsduur en uitvoering
1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan
voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of
indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. 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.
3. 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.

Artikel 4 Wijze van deelname
1. Een training of een workshop is een actieve bijeenkomst, waar van iedereen
optimale inzet wordt verwacht.
2. Van iedere deelnemer wordt verwacht, dat hij de bijeenkomsten op actieve wijze
volgt. Indien een deelnemer (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.
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de deelnemer de (verdere)
toegang tot de training te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van
betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van
gedrag en/of te belastend is voor ander deelnemers. De deelnemer heeft geen
recht op teruggave van (een deel van) het verschuldigde totaal bedrag voor de
training of workshop.
4. Opdrachtnemer kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de
gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Artikel 5 Keuze trainingslocatie
1. Om een optimaal werkresultaat te verzekeren, moet de trainingslocatie
functioneel voldoen aan de door de Opdrachtnemer gestelde eisen.
2. Voor trainingen en workshops zal (in onderling overleg) een geschikte
trainingslocatie worden gereserveerd.
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Artikel 6 Annulering door Opdrachtgever
1. Annuleringen 2 weken voor aanvang van de training, verplicht de Opdrachtgever
tot het betalen van 50% annuleringskosten van de deelnamekosten per
deelnemer.
2. Annuleringen 1 week voor aanvang van de training, verplicht de Opdrachtgever
tot het betalen van 100% annuleringskosten van de deelnamekosten per
deelnemer.
3. Bij een annulering (of meerdere) heeft Opdrachtgever het recht om iemand
anders te laten doen deelnemen aan de training.
4. Op een annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen
van toepassing als hierboven in punt 1 – 3 genoemd.

Artikel 7 Annulering door Opdrachtnemer
1. Opdrachtnemer heeft het recht om bij onvoldoende deelname of bij een
overmachtsituatie, een training/workshop kosteloos te annuleren. Er kan in
overleg met Opdrachtgever een nieuw moment worden bepaald. Wat onder een
overmachtsituatie wordt verstaan staat in Artikel 10.

Artikel 8 Gedeeltelijke deelname aan trainingen en
workshops
1. Deelnemers die tijdens een training of workshop niet permanent aanwezig zijn,
of door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de training te
onderbreken, blijven de totale training- of workshopkosten verschuldigd.
2. In overleg met de verantwoordelijke Opdrachtgever kan hij/zij aan een volgend
soortgelijke workshop of training deelnemen, zonder opnieuw het honorarium
verschuldigd te zijn.

Artikel 9 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 4 weken na factuurdatum, op een
door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd,
tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur,
dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de
wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment
van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
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3. 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.
4. 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.

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.
3. 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.
4. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt
dan 4 weken, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 11 Intellectueel eigendom
1. Trainingsmateriaal die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht blijft
eigendom van Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden
na verkregen toestemming.
2. De Opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor
gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de
opdracht.
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Artikel 12 Vertrouwelijkheid
Opdrachtnemer verplicht zich geheimhouding van alle informatie en gegevens van de
Opdrachtgever jegens derden. In het kader van de opdracht zal Opdrachtnemer alle
mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de
Opdrachtgever.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
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. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Opdrachtnemer
is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.

Artikel 14 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Geschillenregeling
1. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd
van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de
volgens de wet bevoegde rechter.
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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