Algemene Voorwaarden van VigCib BV, hodn COR SPRONK, De Tjonger 22A, Dronten
Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
§ opdrachtnemer: COR SPRONK die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
§ opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie
waarmee opdrachtnemer in oriënterend gesprek is en/of die
de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
§ diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever
geleverde producten en diensten waaronder spreekbeurten,
mentoring 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;
§ mentee: degene die deelneemt aan een begeleidings,
advies- of mentortraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is;
§ overeenkomst: document waarop de opdrachtnemer aan
opdrachtgever bevestigd onder welke voorwaarden de individuele diensten worden verleend.

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand
zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht;
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vergoedt
opdrachtgever de voorbereidingskosten (waaronder de
kosten van een intakegesprek) aan opdrachtnemer in geval
zij geen opdracht tot het verrichten van diensten verstrekt;
4. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW,
tenzij anders aangegeven;
5. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie;
6. Partijen komen overeen dat door gebruik te maken van
elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het
aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van opdrachtnemer gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, een en ander voor zover de wet dat toelaat;
7. Informatie, mondelinge mededelingen, etc. met betrekking tot te verrichten diensten die telefonisch of via elektronische weg worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Opdrachtnemer garandeert
echter niet dat alle prijzen, producten en/of diensten volleArtikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
dig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn;
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 8. Kennelijke fouten of vergissingen in (online) reclameaanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer
uitingen, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomdiensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorsten binden opdrachtnemer niet;
waarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schrif9. In offertes, opdrachtbevestigingen of overeenkomsten
telijk zijn overeengekomen;
genoemde tijden en termijnen gelden als indicatie. Op2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of
drachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen. Indien
ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht
naar het oordeel opdrachtgever sprake is van een fatale
voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze altermijn, dient dat uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen te
gemene voorwaarden een beroep doen;
worden overeengekomen;
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op 10. Opdrachtnemer is bij de uitvoering van de overeenaanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opkomst vrij te bepalen op welke wijze de opdracht wordt
drachtgever;
uitgevoerd;
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van 11. De opdrachtgever is de prijs verschuldigd die opdrachtde opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door nemer in haar offerte of opdrachtbevestiging aan haar heeft
opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard;
medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen
5. Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of
ook na totstandkoming van de overeenkomst door opwordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze
drachtnemer worden gecorrigeerd;
voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in 12. Indien partijen overeengekomen zijn dat opdrachtnemer
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
ten behoeve van de opdrachtgever een overeenkomst sluit
van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
opdrachtnemer gerechtigd om met onmiddellijke ingang de
nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen; nieuw geldende prijzen door de berekenen aan de op6. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien
drachtgever.
schriftelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten van opdrachtnemer.
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze
1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden
algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot
bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze
een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehoualgemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald. den is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar
normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatArtikel 3. Offertes
staven van het moment van nakomen van opdrachtnemer
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijverlangd kan worden. Opdrachtnemer zal de richtlijnen en
vend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders
gedragsregels van de NOBCO naar beste inzicht en veraangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes
mogen naleven;
gebonden indien de aanvaarding hiervan door de weder2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd;
eenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht be2. De offerte geeft inzicht in de wijze waarop de prijs tot
paalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit
stand is gekomen; op basis van een uurtarief of op basis
zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
van een vaste overeengekomen prijs. Indien geen vaste
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens,
prijs is overeengekomen worden de prijsfactoren benoemd waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk
en wordt na afloop van de opdracht door opdrachtnemer
zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
gespecificeerd hoeveel uren en overige kosten zijn ingezet. 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 gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van
welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van
door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor
haar kenbaar behoorde te zijn.

lijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Betaling
1. Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen. Betaling van facturen met naverekeningen dienen te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze
in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke
hoofde dan ook;
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet
uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in
gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist
Artikel 5. Duur overeenkomst en opzegging
is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is
1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opheeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde pres- drachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijtatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaal- ke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeenvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig
gekomen;
kan worden;
2 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst
3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts
schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een
een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande
jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenvorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
minste 3 maanden in acht te nemen.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van
betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van
Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt
jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken
de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vulsteeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg
digde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare
dienovereenkomstig aanpassen;
facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst
opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een
wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing latere factuur;
van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdracht6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke innemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op spanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeende hoogte stellen;
komst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werk3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst fizaamheden betaling(of daarmee gelijk te stellen zekerheid)
nanciële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opeisen.
drachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opArtikel 10. Incassokosten
drachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of
In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaaanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit ling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rehonorarium tot gevolg heeft.
kening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd,
Artikel 7. Geheimhouding
waarbij het navolgende geldt:
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle verVoor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening
trouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenvan een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak
komst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere
vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals
partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van
is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit verde informatie;
goeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover
2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder
het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim medeweten van de opdrachtgever extern gerefereerd wor- niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf
den.
de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan.
Artikel 8. Intellectuele eigendom
Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van
1. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op
andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de
vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten,
door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst
welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4
geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder resBW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitenpectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtge- gerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden
ver mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal
gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgeopenstaande hoofdsom met een minimum van € 250,00
ver verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteursvoor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten fac,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet tuur.
wijzigen of verwijderen;
2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering Artikel 11. Aansprakelijkheid
van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkdoeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwe- heid, 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. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot
de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte
van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft;
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald
wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes
maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over
de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;
4. 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 zijn beperkt tot het
bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering,
met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in
verband met die verzekering draagt;
5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van
welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten;
6. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van enige
aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van een
met opdrachtnemer gesloten overeenkomst tegen opdrachtnemer doen gelden, voor zover de wet zich er niet
tegen verzet dat die schade en kosten voor rekening van de
opdrachtgever komen.
Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van
reden een cursus, training, begeleidings-of mentortraject te
annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren
dan wel de door de opdrachtgever aangewezen mentee te
weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft
op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag, minus € 125,00 administratiekosten;
2. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings-of mentortraject heeft het recht deelname aan of de
opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of mentortraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan
tot 4 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of mentortraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de
cursus, training, begeleidings-of mentortraject te voldoen;
4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor
aanvang van de cursus, training, begeleidings-of mentortraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering
binnen een week het volledige bedrag;
5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen mentee na aanvang van de cursus,
training, begeleidings-of mentortraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft
de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij
de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen;
5. Een individueel begeleidings- of mentorgesprek kan tot
48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden
afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing
binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te
brengen met een minimum van 250 euro. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen mentee niet op het
geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven
gehanteerd;

6. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door
de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet
binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere
partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat
de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
Artikel 13.
Overmacht
1. In geval van overmacht van opdrachtnemer zullen haar
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden
opgeschort, zolang de overmachtstoestand voortduurt.
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de inleenovereenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te
komen;
2. Zodra zich bij opdrachtnemer een overmachtstoestand
voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan
mededeling doen aan opdrachtgever;
3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder
overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting,
blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen,
brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade,
overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel;
4. Zolang de overmachtstoestand voortduurt zullen de verplichtingen van opdrachtnemer zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop
de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachtstoestand zijn ontstaan;
5. Opdrachtnemer is tijdens de overmachtstoestand niet
gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de
inlener, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de
overeenkomst.
Artikel 14. Persoonsgegevens
1. 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.
Artikel 15. Geschillenbeslechting
1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de
opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
2. Indien er een geschil is zullen partijen hier eerst samen
trachten uit te komen. Indien dit niet lukt zullen partijen
trachten via mediation hun geschil op te lossen. Als dit ook
niet lukt en voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie van de rechtbank, zullen
deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen
het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer is gevestigd.
Aanvullende voorwaarden betreft activiteiten als
spreker/specialist
Artikel 16 Toepasselijkheid voorwaarden voor inhuur als
spreker/specialist
1. Deze voorwaarden (artikel 16 t/m 22) hebben betrekking
op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtne-

mer voor het inhuren van opdrachtnemer als spreker/ specialist. Onder spreker/specialist moet worden verstaan:
degene die de opdrachtgever inhuurt;
2. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien schriftelijk overeengekomen.

3. Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de opdrachtgever zal
lijden als gevolg van verhindering of het niet of niet-tijdig
aanwezig zijn van de spreker/specialist;
4. De opdrachtgever kan de overeenkomst voor, of uiterlijk
op de overeengekomen datum van uitvoering geheel of
Artikel 17 Aanbiedingen
gedeeltelijk opzeggen, in welk geval hij de volgende annu1. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de opdracht- leringskosten verschuldigd is:
gever een aanbieding van opdrachtnemer heeft aanvaard.
– Tot 15 dagen voor of op de eerste dag van uitvoering van
Ter bevestiging zendt opdrachtnemer aan de opdrachtgede overeenkomst: 100% van de overeengekomen vergoever een overeenkomst die binnen vijf dagen na ontvangst
ding;
ondertekend dient te worden geretourneerd;
– 16 tot 30 dagen voor de eerste datum van uitvoering van
2. Meer werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever, de overeenkomst: 75% van de overeengekomen vergoedie geen deel uitmaken van de overeenkomst, zullen door
ding;
opdrachtnemer afzonderlijk aan de opdrachtgever in reke– 31 dagen of langer voor de eerste datum van uitvoering
ning worden gebracht. Onder meer werkzaamheden worvan de overeenkomst: 50% van de overeengekomen verden verstaan: alle buiten de in de opdrachtbevestiging gegoeding.
noemde diensten en leveringen die opdrachtnemer verricht 5. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onvoor de opdrachtgever.
middellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever:
– tekortschiet in zijn verplichtingen.
Artikel 18 Prijzen en betaling
– zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard
1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, inclusief voorbereiding en – surseance van betaling aanvraagt of aan hem surseance
reiskosten, tenzij anders is vermeld;
wordt verleend
2. De opdrachtgever dient de totale overeengekomen ver– zijn bedrijf verkoopt of liquideert.
goeding uiterlijk 14 dagen voor de eerste uitvoeringsdatum 6. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk en per
te voldoen. Betaling geschiedt uitsluitend aan opdrachtneaangetekende post te geschieden.
mer;
3. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is de
Artikel 21 Overige bepalingen
opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdracht1. Alle opdrachten kunnen met naam van de opdrachtgever
nemer bevoegd nakoming van haar verplichtingen uit hoof- en naam van de spreker/specialist vermeld worden in de
de van de overeenkomst op te schorten, dan wel de over(reclame)uitingen van opdrachtnemer;
eenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van op2. Informatie op de site van opdrachtnemer, inclusief fotodrachtnemer tot vergoeding van de schade.
materiaal mag gebruikt worden door de opdrachtgever voor
de promotie van het evenement. Opdrachtnemer kan op
Artikel 19 Bepalingen met betrekking tot het optreden van
verzoek meer materiaal aanleveren (indien beschikbaar).
de spreker/specialist
De voorwaarden waaronder zullen separaat worden over1. De opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de locatie waar
eengekomen;
de diensten van de spreker/specialist worden gevraagd in
3. Opnames (geluid en/of film) van de bijdrage van de sprealle opzichten daartoe geschikt is. De opdrachtgever is
ker/specialist mogen alleen worden gemaakt in overleg met
aansprakelijk voor eventuele schade die de spreopdrachtnemer;
ker/specialist ondervindt als gevolg van het niet geschikt
4. De naam en foto’s van de sprekers/specialist mogen niet
zijn van de locatie;
gebruikt worden voor andere promotionele doeleinden dan
2. Het in de overeenkomst vermelde aantal personen dat bij het event zelf (bijvoorbeeld voor het promoten van een
het optreden van de spreker/specialist als deelneproduct of service).
mer/bezoeker aanwezig is, is bindend. Indien dit aantal met
meer dan 50% wordt overschreden, heeft opdrachtnemer
Artikel 22 Aansprakelijkheid
het recht om hetzij het optreden ten overstaan van meer
1. De opdrachtgever dient gebreken in nakoming van de
personen dan overeengekomen te weigeren, hetzij aan het overeenkomst binnen redelijke termijn na constatering per
optreden nadere voorwaarden te verbinden.
aangetekend schrijven aan opdrachtnemer kenbaar te maken, maar in ieder geval binnen 5 dagen na de geplande
Artikel 20 Verhindering van de spreker/specialist
datum waarop de relevante dienst zou worden geleverd;
1. Indien de spreker/specialist is verhinderd als gevolg van 2. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of bejegens derden voor schade van welke aard dan ook, onverroepsmatige verantwoordelijkheid of andere onvoorziene
schillig door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens schaomstandigheden of onmogelijkheid niet verschijnt, dan zal
de die is te wijten aan opzet of grove schuld van opdrachtopdrachtnemer:
nemer. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen
-in overleg met de opdrachtgever het optreden verplaatsen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van
naar een andere datum;
de overeenkomst;
-indien mogelijk: in overleg met de opdrachtgever voor een 3. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt
vervang(st)er zorgdragen, waarbij de eventuele meer-of
tot het overeengekomen bedrag.
minderprijs met de opdrachtgever vooraf zal worden overlegd; of
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de bij
-indien opdrachtnemer en de opdrachtgever geen overeen- de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer
stemming bereiken, de overeenkomst beëindigen onder
31047848
restitutie van eventueel betaalde voorschotten;
2. Als de spreker/specialist te laat op het evenement arriveert en alsnog de lezing geeft is volledige betaling van het
tarief van kracht;

