
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 
Algemene leveringsvoorwaarden van Goed Geregeld Organizing & Coaching te Heemstede d.d.12-02-2006. 

TOEPASSING 
Artikel 1 
1. Op alle offertes van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met Goed Geregeld Organizing & Coaching - hierna te 

noemen de opdrachtnemer - zijn de hiernavolgende algemene voorwaarden van toepassing. 
2. Op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer is titel 7 van boek 7 BW van toepassing, tenzij de algemene voorwaarden of 

de bepalingen van de overeenkomst hiervan uitdrukkelijk afwijken. 
3. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen kan de opdrachtgever slechts een 

beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard. 
4. De opdrachtgever die door het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtnemer, mede de algemene voorwaarden heeft 

geaccepteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer 
gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan. 

5. Indien om welke reden dan ook een bepaling in de algemene voorwaarden zijn geldigheid verliest, blijven voor het overige de 
voorwaarden onverminderd van kracht. 

OFFERTES: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN 
Artikel 2 
1. Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is 

genoemd.  
2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. 

Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 
30 dagen wordt bevestigd, hetzij anders aangegeven. 

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn incl. 21% BTW exclusief andere heffingen van overheidswege, 
evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reiskosten, verzend- en 
administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan 
niet gebonden. 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. 

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

UITVOERING OVEREENKOMST 
Artikel 3 
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap 

uitvoeren, een en ander overeenkomstig wat in het kader van de aan de opdrachtnemer opgedragen taak mag worden 
verwacht. Dit op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. De verplichting van de opdrachtnemer 
heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie wordt gegeven met betrekking tot het resultaat van 
de door de opdrachtnemer geleverde dienst. 

2. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en de opdrachtnemer al 
datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt ondermeer in, dat desgevraagd kantoor- en/of 
onderzoeksfaciliteiten ter beschikking worden gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de 
opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de opdracht en dat inzage wordt verleend in alle 
documenten en gegevens, die voor de uitvoering van de opdracht benodigd zijn. De opdrachtnemer is in geen geval 
aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door onjuiste of onvoldoende informatie 

3. De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de 
in het vorige lid genoemde verplichting zal hebben voldaan. 

DUUR VAN EEN OVEREENKOMST EN ANNULERING 
Artikel 4 
1. Opdrachten eindigen met hun volbrenging of op het door partijen overeengekomen tijdstip. 
2. Een annulering dient altijd schriftelijk te geschieden. Tijdstip van ontvangst van deze schriftelijke annulering bij opdrachtnemer 

is bepalend. 
3. Annulering van een losse afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang. Bij annulering van een losse afspraak binnen 24 

uur voor aanvang, wordt 50% van het tarief in rekening gebracht met een minimum van twee uur. 
4. Indien opdrachtnemer niet in staat is de opdracht op een geplande datum uit te voeren zal dit met opdrachtgever worden 

besproken. Met wederzijds goedvinden zal een andere organizer worden ingezet of wellicht andere data worden 
overeengekomen. Opdrachtgever wordt hieromtrent direct geïnformeerd. 

5. Kosten voor opzet/ontwikkeling van trainingen/workshops kunnen niet worden geannuleerd. 
6. Annulering voor het houden van een training/workshop is alleen mogelijk in speciale omstandigheden die niet eerder te 

voorzien waren (plotselinge drukte in het bedrijf, hoog ziektepercentage onder het personeel enz.). 
7. Bij annulering langer dan 8 weken voor aanvang van eerste trainingsdag is opdrachtgever 10 % van de totale kosten 

verschuldigd. Bij annulering tussen 8 weken en 3 weken voor aanvang eerste trainingsdag is 80 % van de totale kosten 
verschuldigd en bij annulering binnen 3 weken voor aanvang 100 %. 
Indien een training door toedoen van de opdrachtgever wordt verplaatst, zullen de kosten van de verplaatste training voor de 
helft aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien opdrachtnemer of trainer namens opdrachtnemer niet in staat 



zijn een training op een geplande datum uit te voeren zal dit met opdrachtgever worden besproken. Met wederzijds 
goedvinden zal een andere trainer worden ingezet of wellicht andere data overeengekomen. Opdrachtgever wordt hieromtrent 
direct geïnformeerd. 

DECLARATIEBEDRAG EN KOSTEN 
Artikel 5 
1. Alle tarieven zijn incl. 21% BTW en exclusief andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd, tenzij anders is 

aangegeven. 
2. Indien de cliënt meer dan 10 km van het kantooradres is gesitueerd wordt er een kilometervergoeding gevraagd à € 0,19 

c/km. Indien de reistijd meer dan een half uur bedraagt wordt er een reistijdvergoeding van minimaal de helft van de reistijd 
gevraagd. Parkeerkosten worden altijd aan de cliënt doorberekend. 

3. De tarieven voor diensten kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast. 
4. De tariefsaanpassing zal per 1 november van ieder jaar worden medegedeeld ten einde de opdrachtgever in de gelegenheid 

te stellen de overeenkomst tijdig op te zeggen indien hij zich niet kan verenigen met de tariefsaanpassing. 
5. Het bedrag aan vergoeding dat in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de 

gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer. In de offerte wordt duidelijk aangegeven welke bedragen nodig zijn voor 
voorbereiding/ontwikkeling, materiaalkosten en honorarium voor training/adviezen. 

6. Indien het voor het uitvoeren van de opdracht nodig is, dat de opdrachtnemer verblijfkosten maakt in lokaliteiten, welke niet 
aan de opdrachtgever toebehoren of door de opdrachtgever zijn gehuurd komen deze geheel ten laste van de opdrachtgever 
en zullen door deze rechtstreeks aan betreffende crediteur dienen te worden voldaan. 

7. De door opdrachtnemer gemaakte kosten (voorschotten) worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten 
bestaan ondermeer uit declaraties van ingeschakelde derden. 

8. De opdrachtnemer zal aan het einde van iedere maand (tenzij anders overeengekomen) aan opdrachtgever een declaratie 
voor de in die maand verrichte werkzaamheden doen toekomen. 

BETALING 
Artikel 6 
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aangegeven bankrekening. 

Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op 
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege 

in verzuim.  Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval 
de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in 
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van 
opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

4. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekkin in de eerste plaats in mindering 
van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende 
rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever 
een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien 
daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan. 

EIGENDOMSVOORBEHOUD 
Artikel 7 
1. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, die uit de overeenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen 

het uitsluitend eigendom van de opdrachtnemer. 
2. Bij niet betaling heeft de opdrachtnemer het recht reeds afgeleverde goederen bij de opdrachtgever terug te halen. 

Opdrachtgever dient daar toe medewerking te verlenen. 
 

INCASSOKOSTEN 
Artikel 8 
1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke 

kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het 
geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de in de 
Nederlandse rechtspraak algemeen erkende methoden in incassozaken. 

2. Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding 
in aanmerking. 

3. De eventuele gemaakt redelijke gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever. 
4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd. 

 
ONDERZOEK EN RECLAMES 
Artikel 9 
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, maar uiterlijk 

binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De 
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in 
staat is adequaat te reageren. 

2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit 
inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk 
kenbaar te worden gemaakt. 

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer 
slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11. 

OPSCHORTING EN ONTBINDING 
Artikel 10 
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien: 

• Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; 
• Na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer te kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen 

dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de 



opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de 
tekortkoming haar rechtvaardigt; 

• Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 

2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien 
aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan 
worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde 
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

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. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

AANSPRAKELIJKHEID 
Artikel 11 
1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is 
geregeld. 
2. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor de directe schade, die het rechtstreekse gevolg is van 

een aan de opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de 
schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening 
had kunnen worden vermeden. 

3.  Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het honorarium 
van de betreffende overeenkomst. 

4. In afwijking van hetgeen onder 3. 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 honorariumgedeelte. 

5. Onder directe schade wordt 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, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden; 
• Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat 

deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 

besparingen en schade door bedrijfsstagnatie 
7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade 

te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn ondergeschikten. 
 

VRIJWARINGEN 
Artikel 12 
1.  De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele 

eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden 
gebruikt. 

2. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert 
deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 

 
OVERMACHT 
Artikel 13 
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolgd van een 

omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen voor hun rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt 
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, 
docht waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen 

3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming 
verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen. 

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

5. Voorzover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte 
zelfstandige waarde toekomt is opdrachtnemer gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte 
gescheiden te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke 
overeenkomst. 

RETENTIERECHT 
Artikel 14 
Opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van zaken die hij voor opdrachtgever in verband met de uitvoering van een opdracht onder 
zich heeft, op te schorten totdat hem zijn vorderingen terzake van enige opdracht zijn voldaan. 

 
AUTEURSRECHT 
Artikel 15 
Programma’s, systeemontwerpen, syllabi, adviezen e.d. die bij een opdracht door de opdrachtnemer worden gebruikt, zijn te 
beschouwen als werken in de zin van Art.1 van de Auteurswet en verschaffen in de relatie tot de opdrachtgever aan de  
opdrachtnemer uitsluitend recht van gebruik daarvan, tenzij de opdrachtnemer schriftelijk het gebruik daarvan binnen door de  
opdrachtnemer aan te geven grenzen aan de opdrachtgever heeft toegestaan. 



GEHEIMHOUDING 
Artikel 16 
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst 

van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld 
of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Zie hiervoor verder onze privacyverklaring. 

2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke 
informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake 
niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 
opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot 
ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

GESCHILLEN 
Artikel 18 
Terzake van alle geschillen verband houdende met offertes, opdrachten en overeenkomsten welke door deze voorwaarden worden 
beheerst is, afhankelijk van de aard en hoogte van de vordering, hetzij de Arrondissementsrechtbank, hetzij het kantongerecht te 
Haarlem bevoegd. 

TOEPASSELIJK RECHT 
Artikel 19 
Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is Nederlands recht van toepassing. 
 
 
Heemstede, 12 februari 2006      Goed Geregeld Organizing & Coaching 
         Annelie Brummer 
 
 
 
Laatst bijgewerkt op 23 mei 2018 (i.v.m. de AVG, alleen tekst m.b.t. privacyverklaring is toegevoegd). 


