ALGEMENE VOORWAARDEN
4Balance Training & Coaching

Artikel 1 - Toepasselijkheid
1. 1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het

1. 2

Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op de uitvoering van opdrachten

uitvoeren van opdrachten door 4Balance Training & Coaching, hierna te noemen ‘opdrachtnemer’.
door opdrachtnemer.

1. 3

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze

1. 4

Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

schriftelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever zijn bevestigd.

Artikel 2 - Aanbieding, opdracht en totstandkoming van de overeenkomst
2.1.

Tenzij anders aangegeven zijn alle aanbiedingen van de opdrachtnemer vrijblijvend, zowel wat

2.2.

De aanbieding zijn gebaseerd op de bij de opdrachtnemer beschikbare informatie en omvat een

2.3.

betreft prijs, inhoud als levertijd. Mits niet anders overeengekomen hebben de aanbiedingen een
geldigheidsduur van 30 dagen.

gedetailleerde omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Deze aanvaarding kan onder
andere blijken uit de schriftelijke en/of e-mailbevestiging door opdrachtnemer en/of de

ondertekening door opdrachtgever van de opdrachtbevestiging, dan wel doordat opdrachtnemer

2.4.

een begin aan de uitvoering/de overeenkomst heeft gegeven.

De inhoud van de opdrachtbevestiging en eventuele bijbehorende offerte geldt als weergave van de
overeenkomst.

Artikel 3 - Tarieven
3.1.

3.2.

Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Alle tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkosten en exclusief drukwerk en accommodatie- en
cateringkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst
4.1.

4.2.

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer

heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet
worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand
komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer in overleg met de

opdrachtgever het recht de overeenkomst eenzijdig zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan
mogelijk wordt.

4.3.

Opdrachtnemer heeft het recht in overleg met de opdrachtgever de nakoming van
zijn verplichtingen op te schorten indien hij, ten gevolge van veranderingen in de

omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs

niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om
4.4.

zijn verplichtingen na te komen.

Aanwijzing omtrent het resultaat en over de wijze van uitvoering van een opdracht dienen door de
opdrachtgever binnen acht dagen na die uitvoering schriftelijk bij opdrachtnemer te worden

ingediend, bij gebreke waarvan elke aanspraak uit hoofde van ondeugdelijke uitvoering zal zijn
4.5.
4.6.

vervallen.

Is door opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot een restitutie van het
overeengekomen tarief maar zal opdrachtnemer de opdracht opnieuw uitvoeren.

Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn of is deze wederom

ondeugdelijk uitgevoerd dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk
beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake van die
overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere

4.7.

aansprakelijkheid is derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of

verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van

een verbintenis door opdrachtnemer of door een partner in business en/of leverancier, die door

opdrachtnemer bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt
ingeschakeld.

Artikel 5 - Verplaatsing of annulering door opdrachtgever
5.1.

5.2.

Opdrachtgever kan tot 4 weken voor de afgesproken datum een (deel van de) training verplaatsen

naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan 4 weken voor de afgesproken datum wordt 50%
van de trainingskosten extra in rekening gebracht.
Opdrachtgever kan een opdracht annuleren.

Indien de annulering tussen de 8 en 4 weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de

opdracht plaatsvindt, is opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
5.3.

Bij latere annulering dient de opdrachtgever het volledige tarief te voldoen.

Annulering van een opdracht dient schriftelijk dan wel per e-mail te geschieden.

Artikel 6 - Annulering door opdrachtnemer
6.1.

Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de uitvoering van het werk te annuleren,
in welk geval de opdrachtgever recht heeft op restitutie van het volledige aan opdrachtnemer
betaalde bedrag voor dat deel van de opdracht waar de annulering betrekking op heeft, mits

6.2.

betaling door opdrachtgever reeds had plaatsgevonden.

Annulering van een opdracht dient, na eventuele telefonische/persoonlijke melding, schriftelijk te
worden bevestigd.
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Artikel 7 - Inschakeling van derden
7.1.

Het betrekken of inschakelen van derden door opdrachtnemer bij de uitvoering van
een opdracht geschiedt uitsluitend na kennisgeving aan en overleg met
opdrachtgever.

Artikel 8 - Vervanging trainer

8.1.

4Balance Training & Coaching draagt er zorg voor dat bij een training minimaal één trainer aanwezig
is en is te allen tijde gerechtigd een trainer te vervangen door een andere trainer.

Artikel 9 - Betalingsvoorwaarden
9.1.

Opdrachtgever dient de facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

9.2.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is vanaf dat

9.3.

Is opdrachtgever in verzuim, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om vervolgopdrachten

9.4.

moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
voor opdrachtgever uit te sluiten.

Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een
overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te

gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van
9.5.

opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te
beëindigen indien de ander partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van

faillissement is verklaard, dan wel – in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder

curatele is gesteld, ten aanzien van hem (voorlopig) de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
9.6.

is toegepast dan wel hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest of overlijdt.

Alle buitengerechtelijke incassokosten – met een minimum van 15% over het openstaande bedrag –
komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten
van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig

9.7.

de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen 14 dagen na het
ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 10 - Coaching
10.1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende

afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht
deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening
worden gebracht.

10.2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het
gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

10.3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet
naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.
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Artikel 11 - Aansprakelijkheid
11.1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade
ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

11.2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans
dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere

looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden
verschuldigde factuurbedrag.

11.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten
gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training,

coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor
gemaakte keuzes.

11.5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of
gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 - Klachtenprocedure

12.1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14
dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

12.2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed
mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Artikel 13 - Geheimhouding en vertrouwelijkheid

13.1. Door opdrachtgever/deelnemer verstrekte informatie wordt door 4Balance Training & Coaching,

diens personeel en voor 4Balance Training & Coaching werkzame personen vertrouwelijk behandeld.
4Balance Training & Coaching conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 14 - Intellectuele eigendom

14.1. Het auteursrecht op de door 4Balance Training & Coaching uitgegeven brochures,

trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, syllabi en welke andere in de training gebruikte
schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij 4Balance Training &
Coaching, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 4Balance Training & Coaching zullen door de

Opdrachtgever noch de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden
gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

14.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden
van 4Balance Training & Coaching berust uitsluitend bij 4Balance Training & Coaching.
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