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Algemene Voorwaarden Marga van Oort, kvk 50238701, advies zorg * welzijn * dementie

Artikel 1: Definities

1. Opdrachtnemer: Marga van Oort, handelend onder de naam advies zorg * welzijn * dementie.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf of de

rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend.
3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, waarbij

Opdrachtnemer zich ten behoeve van Opdrachtgever verplicht tot het verlenen van diensten.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en Overeenkomsten met

Opdrachtnemer, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk

van de hand gewezen.
3. Partijen kunnen in de Overeenkomst schriftelijk afwijken van de algemene voorwaarden.
4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de

rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de
werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3: Offertes
1. Door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor

aanvaarding is gesteld. Wijziging kan slechts geschieden middels schriftelijke bevestiging van
Opdrachtnemer.

2. Het doen van een offerte verplicht Opdrachtnemer niet om een Overeenkomst met Opdrachtgever
aan te gaan. Overeenkomsten komen eerst tot stand na een schriftelijk bevestiging van
Opdrachtnemer.

3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte
opgenomen aanbod, is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komst dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

4. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan
begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Alle in een offerte vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W. en andere heffingen van
overheidswege alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals
reiskosten, verblijfkosten, verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig
hetgeen in het kader van de Overeenkomst mag worden verwacht. De verplichting betreft een
inspanningsverplichting, waaraan geen garantie kan worden gegeven met betrekking tot het
resultaat van de door Opdrachtnemer geleverde dienst.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, is Opdrachtnemer
gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

3. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle documenten en gegevens, die Opdrachtnemer
voor het uitvoeren van de Overeenkomst nodig heeft, tijdig in het bezit zijn van Opdrachtnemer.
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Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan Opdrachtnemer ter
beschikking gestelde gegevens.

4. Indien het voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is dat deze door Opdrachtnemer
of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden ten kantore van Opdrachtgever worden uitgevoerd,
draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde
derden in redelijkheid gewenste faciliteiten zoals een werkplek, kopieer- en printfacilititeiten,
gebruik van licht, geluid, audiovisuele en andere technische middelen evenals benodigde
attributen.

5. Indien Opdrachtgever niet beschikt over de in artikel 4.4 van deze algemene voorwaarden
opgesomde faciliteiten, dan kan Opdrachtnemer voor deze faciliteiten zorgdragen. Tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen is het gebruik van licht, geluid, audiovisuele en andere
technische middelen, evenals benodigde attributen niet in begrepen in de overeengekomen prijs.

6. Opdrachtgever dient alle noodzakelijke medewerking te verlenen, waardoor Opdrachtnemer de
mogelijkheid heeft om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

7. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst is fasen zal worden uitgevoerd, dan kan
Opdrachtnemer de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat
de Opdrachtgever de resultaten van de voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of
heeft betaald.

Artikel 5: Contractduur
1. De Overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk

anders zijn overeengekomen.
2. Indien binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden

een termijn is overeengekomen, betreft dit geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk
anders zijn overeengekomen. Mocht de uitvoeringstermijn worden overschreden, dan dient de
Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 : Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op
grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt alsdan berekend volgens de
gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende in de periode waarin de werkzaamheden
worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

2. Tenzij anders vermeld, zijn alle door Opdrachtnemer vermelde prijzen exclusief B.T.W., reiskosten
en onkosten.

3. Bij opdrachten met een looptijd van méér dan één maand, zullen de verschuldigde kosten door
Opdrachtnemer gefaseerd in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het (voor een behoorlijke uitvoering)

noodzakelijk of gewenst is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen
partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip
van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo
spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
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3. Wanneer de wijziging van of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties zal hebben, dan wel het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor kan
worden beïnvloed, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever desgevraagd hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Opdrachtnemer aangeven in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van het honorarium tot gevolg
heeft.

Artikel 8: Opzegging en annulering
1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst op elk moment opzeggen. In geval van opzegging dienen

partijen een opzegtermijn van ten minste twee maanden in acht te nemen, tenzij in de
Overeenkomst anders is overeengekomen.

2. Indien de opdracht wordt opgezegd, wordt afgerekend naar de stand van zaken op het moment van
de beëindiging van de Overeenkomst. Daarnaast dient Opdrachtgever de tot dan toe gemaakte
kosten te vergoeden aan Opdrachtnemer.

3. Zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen, geldt tot 14 dagen voor aanvang van de
werkzaamheden dat bij annulering door Opdrachtgever, Opdrachtnemer gehouden is om het
volledige factuurbedrag te voldoen.

4. In geval van annulering door Opdrachtgever van de Overeenkomst die langer duurt dan twee
maanden, is Opdrachtgever gehouden om het factuurbedrag voor twee maanden te voldoen.

5. Annulering van de Overeenkomst kan alleen schriftelijk en/of per e-mail geschieden en geldt pas
als deze is bevestigd door Opdrachtnemer.

Artikel 9: Betaling
1. Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd en binnen 30 dagen na

factuurdatum, tenzij anders op de factuur vermeld.
2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, dan is hij onmiddellijk

en zonder ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente van 1,5% per maand
verschuldigd, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke
(handels)rente verschuldigd is.

3. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en
executiekosten komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen
15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00, tenzij de wet anders bepaalt.

4. Eventuele reclames met betrekking tot de in rekening gebrachte uren en prijs dienen binnen 14
dagen na factuurdatum schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Bezwaren tegen de
hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst

terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- Opdrachtnemer na het sluiten van de Overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;

- Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor
de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of naar de
mening van Opdrachtnemer onvoldoende is;
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- er sprake is van liquidatie van Opdrachtgever, (aanvrage van) surseance 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;

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst
onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van
Opdrachtnemer kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4. Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is Opdrachtnemer op generlei wijze
gehouden tot vergoeding van schade, dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 11: Reclame
1. Opdrachtgever dient binnen 14 dagen nadat hij een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer

heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
voltooiing van de betreffende opdracht, schriftelijk te reclameren bij Opdrachtnemer, bij
gebreke waarvan elke aanspraak jegens Opdrachtnemer vervalt.

2. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen)
onderzoeken.

3. Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichtingen jegens
Opdrachtnemer niet op.

4. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden.

5. Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal
Opdrachtnemer een evenredig deel van de factuur crediteren.

6. Indien komst vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door
Opdrachtnemer gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12: 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 dan ook, ontstaan doordat

Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste danwel
onvolledige gegevens.

3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid
beperkt tot maximaal het verschuldigde honorarium. Bij opdrachten die langer duren dan twee
maanden, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het gemiddelde verschuldigde honorarium
over één maand.

4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. 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
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Opdrachtnemer kunnen worden  toegerekend) en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van
schade indien Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze voorwaarden.

7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of
grove schuld van Opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13: Overmacht
1. Het tekortschieten in de nakoming van een verplichting door Opdrachtnemer is niet aan

Opdrachtnemer toerekenbaar in geval van ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid
van Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden. Opdrachtnemer doet daarvan wel zo snel
mogelijk mededeling aan Opdrachtgever.

2. Het tekortschieten in de nakoming van een verplichting door Opdrachtnemer is voorts niet
toerekenbaar indien dit het gevolg is van, althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare
buiten de macht van Opdrachtnemer gelegen omstandigheid. Als zodanige omstandigheid geldt in
ieder geval, maar niet uitsluitend: oorlog of een daarop gelijkende omstandigheid, mobilisatie,
oproer, sabotage, terreur, brand, blikseminslag, im- of explosie dan wel uitstroming van
gevaarlijke gassen of stoffen, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, epidemieën, staking,
bezetting, boycot of blokkade.

3. Onder overmacht wordt mede verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q.
onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door de
andere partij niet meer kan worden verlangd. Voor Opdrachtnemer geldt dat hiervan ondermeer
sprake is indien blijkt dat een in te zetten trainer c.q. acteur minder dan 24 uur voor het begin van
de opdracht zijn verplichtingen niet nakomt of verhinderd is.

4. Indien Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst zonder dat dit aan aan
kan worden toegerekend en is nakoming blijvend onmogelijk, dan kan de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang worden opgezegd. Wanneer nakoming niet blijvend onmogelijk is, dan kan
opzegging pas plaatsvinden nadat een periode van twee maanden waarin nakoming onmogelijk is,
is verstreken. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding.

5. Indien Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van het tekortschieten als gevolg van overmacht
haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen, is
Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk het na te komen gedeelte van
de Overeenkomst separaat te facturen.

Artikel 14: Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden die in verband met

de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan
Opdrachtnemer toerekenbaar is.

2. De Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien
Opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al
hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Indien de Opdrachtgever in
gebreke blijft 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 van Opdrachtgever.
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Artikel 15: Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de

wet-en regelgeving op het gebied van intellectuele eigendom. Opdrachtnemer heeft het recht de
door de uitvoering van de Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere
doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van
Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

2. Het is Opdrachtgever verboden alle door Opdrachtnemer verstrekte bescheiden, zoals rapporten,
lesmateriaal, adviezen, werkwijzen, (model)contracten, spelsituaties, sketches, cases, ontwerpen,
beeld- en geluidsmateriaal e.d. voor andere doeleinden te gebruiken, te openbaren, te
vermenigvuldigen, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik te
geven, tenzij Opdrachtnemer hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

3. Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer te allen tijde dat het gebruik van de door
Opdrachtnemer verstrekte gegevens of anderszins verstrekt materiaal, Opdrachtnemer niet in
strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden en vrijwaart
Opdrachtnemer van eventuele aanspraken ter zake van derden.

Artikel 16: Geheimhouding
1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps-)regel hen daartoe verplicht, zijn

partijen verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie
die is verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of
als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. De geheimhoudingsplicht geldt niet voorzover Opdrachtnemer ernstig gevaar voor personen of
andere misstanden constateert. In dat geval treedt Opdrachtnemer indien mogelijk in overleg met
Opdrachtgever, alvorens de gevaartoestand of de misstanden mede te delen aan degenen wier
persoon wordt bedreigd en/of de bevoegde autoriteiten.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluiten Nederlands recht van

toepassing.
2. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende

overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van
mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlandse Mediation Instituut.

3. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van mediation, dan zal het
geschil kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van
Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


