
 

1 
 www.deBontPlusCo.nl  

 

Algemene Voorwaarden deBont+Co 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en 
overeenkomsten tussen deBont+Co en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers voor 
zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn vastgelegd. 
 

1. Algemeen. 
 De opdrachtnemer heeft als doel de opdrachtgever te helpen bij het behalen van een 

doelstelling en/of resultaat. Dit kan middels training, coaching en advies. 
 De opdrachtnemer zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en 

vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting 
heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’ omdat het te bereiken resultaat 
nooit kan worden gegarandeerd. 

 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van 
de algemene voorwaarden dan worden deze uitgelegd naar de geest van deze 
bepalingen. 

 De door de opdrachtnemer verstrekte geleverde zaken aan opdrachtgever blijven 
eigendom van opdrachtnemer totdat alle facturen zijn voldaan. 

 
2. Overeenkomsten. 

 Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en deBont+Co ontstaat door de 
opdrachtbevestiging. Eventuele schriftelijke afspraken worden daarin opgenomen net 
zoals een beschrijving van de opdracht, het honorarium en de betalingsvoorwaarden. 

 Een overeenkomst is altijd gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever verstrekt. 
 Wanneer zich tussentijds veranderingen voordoen die effect hebben op de 

werkzaamheden van deBont+Co, zal deBont+Co de opdrachtgever daarover zo spoedig 
mogelijk informeren daar het een effect kan hebben op de werkzaamheden. Indien een 
dergelijke verandering tot leidt tot meerwerk zal deBont+Co de benodigde aanpassingen 
doen en zullen de bijbehorende kosten, als meerwerk, doorberekend worden aan de 
opdrachtgever. 

 
3. Annuleringen. 

 Zowel de opdrachtgever als deBont+Co kunnen de overeenkomst beëindigen. 
 Indien de opdrachtgever de overeenkomst beëindigt, gelden de volgende voorwaarden: 

- De reeds verzonden declaraties blijven verschuldigd evenals het honorarium voor de 
uitgevoerde werkzaamheden. 

- Bij volledige annulering wordt een tarief van 100% (van het afgesproken tarief) 
gehandhaafd indien de annulering plaatsheeft 14 dagen voor aanvangsdatum van de 
uit te voeren werkzaamheden en na aanvang van de werkzaamheden. Bij annulering 
tussen de 30 en 15 dagen voor aanvangsdatum van de uit te voeren werkzaamheden 
geldt een tarief van 50% (van het afgesproken tarief). 

- Indien deBont+Co externe kosten heeft gemaakt bijvoorbeeld m.b.t. accommodatie 
wordt het verschuldigde bedrag 100% doorberekend aan de opdrachtgever en heeft 
de opdrachtgever een betalingsplicht. 

 Indien er sprake is van datawijzigingen gelden bovenstaande annuleringsvoorwaarden. 
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4. Betaling en tarieven. 

 deBont+Co levert verschillende diensten. Tarieven worden daarom vastgesteld per te 
verlenen dienst/traject. 

 Reis- en verblijfskosten worden separaat doorberekend aan de opdrachtgever. 
 Het geldende BTW tarief wordt in rekening gebracht. 
 Bij trainingen met een maximum van 8 deelnemers worden locatiekosten niet 

doorberekend indien de training plaatsvindt op de locatie van deBont+Co, te weten 
Provinciale weg 46 1103SB Amsterdam. Dit geldt ook voor coaching op bovenstaand 
adres op of een adres van een van de bij deBont+Co aangesloten ZZP-ers. Eventuele 
lunch en versnaperingen zijn in de berekende tarieven inbegrepen. 

 Bij trainingen/coaching waarvoor andere accommodatie geregeld dient te worden, 
komen de kosten van de accommodatie, eventuele lunch en andere versnaperingen voor 
kosten van de opdrachtgever. 

 Declaraties van deBont+Co worden iedere 14 dagen verstuurd en betaling dient te 
geschieden binnen 14 dagen na ontvangst. Na die vervaldag worden administratiekosten 
en de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebreke stelling is vereist. 

 
5. Aansprakelijkheid. 

 Met betrekking tot de uitgebrachte adviezen kan de opdrachtnemer nimmer 
aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering en de gevolgen daarvan. 

 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade aan eigendommen van 
opdrachtgever, deelnemer(s) en derden noch voor stagnatie- of gevolgschade. 

 
6. Vertrouwelijkheid. 

 De opdrachtgever als zonder toestemming van de opdrachtnemer geen mededelingen 
doen aan derden over de aanpak, de werkwijze e.d. 

 De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle informatie en 
gegevens van de opdrachtgever 

 Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen 
nemen ter bescherming van de opdrachtgever. 

 
7. Intellectueel eigendom. 

 Alle technieken, modellen, methoden, materialen en instrumenten die deBont+Co 
gebruikt, blijven haar eigendom. Openbaar maken kan derhalve dan alleen met 
schriftelijke toestemming van deBont+Co. 

 Alle hand-outs mogen zonder toestemming gekopieerd worden indien voor eigen 
gebruik. 


