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Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met  Martie 

Slooter Consultancy en Martie Slooter Academie.  

  

Artikel 1: Definities  

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt 

over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei 

wijze (al dan niet via de website van Opdrachtnemer) aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het 

verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.  

1.2 Opdrachtnemer: Martie Slooter Consultancy en Martie Slooter Academie.   

1.3 Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte Opdracht voor 

dienstverlening ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of 

opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en ter zake waarvan tussen Partijen 

een Overeenkomst wordt gesloten.  

1.4 Training/opleiding: standaard groepsgewijze trainingen/opleidingen/masterclasses zoals vermeld 

op de website van Opdrachtnemer, waarvoor deelnemers op individuele basis kunnen inschrijven.   

1.5 Annuleren/verplaatsen: het beëindigen/verplaatsen van de Opdracht voor een training/opleiding 

of verplaatsen van het startmoment van de Opdracht.  

1.6 Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.  

1.7 Coaching: individuele begeleiding.   

  

Artikel 2: Toepasselijkheid  

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen 

overeenkomsten.   

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen 

schriftelijk zijn overeengekomen.   

2.3 Eventuele algemene voorwaarden in gebruik bij de Opdrachtgever zijn in de relatie van de 

Opdrachtnemer tot de Opdrachtgever niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer de toepasselijkheid 

van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.  
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Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst  

3.1 Training/opleiding   

De Opdrachtgever gaat een overeenkomst met Opdrachtnemer aan door middel van de inschrijving 

voor de training/opleiding. Inschrijving vindt plaats (a) via een inschrijfformulier van Opdrachtnemer, 

(b) telefonisch door Opdrachtgever, (c) per e-mail door Opdrachtgever, (d) via het inschrijfformulier 

op de website van Opdrachtnemer.  

3.2 Opdracht  

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige 

ondertekening door de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer opgestelde offerte, of door 

rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever, of door de 

rechtsgeldige, schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer van de telefonische aanmelding of 

Opdracht van Opdrachtgever.  

3.3 Niet-bindend karakter offerte   

Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Partijen ter zake 

van die offerte een overeenkomst is gesloten.   

  

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst  

4.1 Opdrachtnemer is gerechtigd:  

a. het training- of opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van kwalitatieve 

verbetering;  

b. de planning van de training/opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;  

c. bij onvoldoende aanmeldingen een training/opleiding af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen 

voor een bestaande training/opleiding niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen 

hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden 

gerestitueerd.  

4.2 Voor zover door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op 

informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat hij naar beste 

weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde 

werkzaamheden heeft verstrekt. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, 

waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de 

Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het 

uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. 

Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen 

en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren en op grond van 

de op dat moment bekende stand der wetenschap.  

4.3 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij 

in het kader van de 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.  

4.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan  
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Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot 

dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft 

goedgekeurd.   

  

Artikel 5: Annulering of verplaatsing  

5.1  Overeenkomst op afstand  

Indien Opdrachtgever een particulier is, heeft Opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na het 

sluiten van de overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te 

ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op 

een training/opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag 

van de aanmelding.  

5.2 Training/opleiding door de Opdrachtgever  

a. De Opdrachtgever voor een training/opleiding heeft het recht deelname aan een 

training/opleiding schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het 

poststempel of e-maildatum.  

b. Bij annulering van de training/opleiding minder dan 14 kalenderdagen voor aanvang van de 

training/opleiding wordt 100% van alle kosten in rekening gebracht.   

c. Bij annulering van de training/opleiding vanaf 14 kalenderdagen en minder dan 30 

kalenderdagen voor aanvang van de training/opleiding wordt 50% van alle kosten in rekening 

gebracht. In beide gevallen zullen de literatuurkosten volledig worden doorberekend.   

d. Vervanging van een deelnemer op de reeds eerder vastgestelde training/opleiding is mogelijk 

mits deze vervanging schriftelijk door Opdrachtnemer is bevestigd.    

e. In geval de Opdrachtgever, dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, op het 

startmoment van de training/opleiding of na aanvang van de training/opleiding de deelname 

tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, heeft de Opdrachtgever 

geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training/opleiding.  

5.3 Opdracht door de Opdrachtgever  

a. De Opdrachtgever heeft het recht de Opdracht schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum 

geldt de datum van het poststempel of e-maildatum.  

b. Bij annulering of wijziging tot 14 kalenderdagen voor aanvang van de Opdracht is de 

Opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen Opdrachtsom te vergoeden.  

c. Bij annulering of wijziging korter dan 14 kalenderdagen voor aanvang van de Opdracht dient 100% 

van de overeengekomen Opdrachtsom te worden vergoed.  

d. De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.  

5.4 Coaching  

a. De Opdrachtgever heeft het recht de coaching schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum 

geldt de datum van het poststempel of e-mail-datum.  

b. Annulering van een coachingssessie door de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever 

aangewezen deelnemer, is tot 7 werkdagen voorafgaand aan de start van de coachingssessie 

kosteloos.  
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c. Bij annulering of wijziging tussen 7 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaand aan de start van de 

coachingssessie wordt 50% in rekening gebracht.  

d. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de coachingssessie wordt 

100% in rekening gebracht.   

e. De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.  

Artikel 6: Annulering of wijziging door Opdrachtnemer  

Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of Opdracht te 

annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen 

(vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op 

terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaald bedrag.  

  

Artikel 7: Prijzen  

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 

3. De meest actuele prijzen van de training/opleiding staan vermeld op de website.   

  

Artikel 8: Betaling training/opleiding en Opdrachten   

8.1. Opdrachtnemer brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door 

middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen 30 dagen 

na factuurdatum, doch uiterlijk 1 maand voor aanvang van de training/opleiding of Opdracht, op de 

door Opdrachtnemer aangegeven wijze zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting 

of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door  

Opdrachtnemer aanvaarde Opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders 

is overeengekomen. Voor speciale acties zoals lastminutes geldt dat de verschuldigde vergoeding 

voor aanvang van de training/opleiding voldaan moet zijn.  

8.2. Indien de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gezonden factu(u)r(en) niet binnen de 

overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag 

is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte 

incassokosten in rekening te brengen, onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van 

andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade.  

8.3. Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is 

Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder 

begrepen het recht om deelname aan de training/opleiding te weigeren.  

  

Artikel 9: Opschorting en ontbinding  

9.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat 

geval een redelijke opzegtermijn in acht te nemen.  

9.2 Opdrachtnemer heeft het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel van de door de 

Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opleiding of (maatwerk)Opdracht te weigeren of 



  

Algemene voorwaarden Martie Slooter Consultancy en Martie Slooter Academie – 21 december 2018            pagina  5 van 6  

uitvoering van de Opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn 

betalingsverplichting heeft voldaan.  

9.3 Indien de Opdrachtgever één van haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet nakomt of  

Opdrachtnemer vreest dat de Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen en de 

Opdrachtgever niet in staat is om op een eerste verzoek van Opdrachtnemer adequate zekerheid 

voor de nakoming van haar verplichtingen te stellen, of er beslag wordt gelegd op zaken van de 

Opdrachtgever, of de Opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd, of in staat van 

faillissement wordt verklaard, of anderszins de vrije beschikking over haar vermogen verliest, dan 

heeft Opdrachtnemer het recht (verdere) uitvoering van alle met de Opdrachtgever gesloten 

overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, 

onverminderd het recht van Opdrachtnemer op schadevergoeding.  

  

Artikel 10: Overmacht  

10.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet toerekenbaar tekortschieten in de nakoming 

van haar verplichtingen. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is, worden de 

verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming 

niet mogelijk is, langer duurt of zal duren dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de 

overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding 

bestaat.  

10.2 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen 

heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd het reeds 

geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever 

gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.   

10.3 Van overmacht van Opdrachtnemer is onder meer sprake in geval van stakingen, ziekte van door 

haar ingeschakeld personeel of ziekte van door haar ingeschakelde derden, gebrek aan materialen, 

stagnatie bij haar toeleveranciers en niet nakoming van haar verplichtingen door derden.  

  

Artikel 11: Intellectueel eigendom  

11.1 Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond 

van de Auteurswet. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de 

overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, software, offertes, analyses, 

rapporten, publicaties alsmede al het materiaal dat hiermee samenhangt, berusten uitsluitend bij 

Opdrachtnemer. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij 

deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de 

hiervoor genoemde zaken niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.  

11.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, 

handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendommen uit documenten, programmatuur, 

publicaties of andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen 

omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.  
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Artikel 12: Aansprakelijkheid   

12.1 Opdrachtnemer zal zich tot het uiterste inspannen om de overeenkomst naar tevredenheid van 

de Opdrachtgever te verrichten. In geval van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad 

van de zijde van Opdrachtnemer zal Opdrachtnemer slechts gehouden zijn tot het ter hare keuze – 

geheel of gedeeltelijk – kosteloos opnieuw verrichten van de overeengekomen prestatie of tot het 

geheel of gedeeltelijk terugbetalen of crediteren van het voor die prestatie ontvangen of in rekening 

gebrachte bedrag. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder 

tevens wordt begrepen kosten voor gederfde mensuren en gederfde inkomsten.  

12.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer 

is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze 

onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.  

12.3 Iedere aanspraak van de Opdrachtgever vervalt uiterlijk dertig werkdagen nadat de betreffende 

prestatie is verricht of zoveel eerder als door de wet is bepaald.  

12.4 Het in 12.1 bepaalde is niet van toepassing in de gevallen waarbij de schade een gevolg is van 

opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.  

  

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van 

toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van 

toepassing zijn, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam.   

  

  


