
 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Wildeboer Onderwijsadvies 
 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 
 
 

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt 

verstaan onder: 

 

Opdrachtgever: 

De natuurlijke of rechtspersoon met wie de 

overeenkomst wordt aangegaan. 

 

Diensten: 

Alle door de betreffende vennootschap gele- 

verde producten en diensten, alsmede alle an- 

dere door de betreffende vennootschap ten be- 

hoeve van een cliënt verrichte 

werkzaamheden, van welke aard dan ook, 

daaronder begrepen werkzaamheden die niet 

op uitdrukkelijk ver- zoek van een cliënt 

worden verricht. 

 

Opdrachtnemer: 

Wildeboer Onderwijsadvies 

 

Artikel 2. Algemeen 

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op 

alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes 

en overeenkomsten tussen de opdrachtgever 

en de betreffende opdrachtnemer inzake de 

door laatstgenoemde te leveren diensten. 

 

2 Afwijkingen van deze algemene 

voorwaarden zijn alleen geldig indien 

partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn 

overeengekomen. 

 

3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij 

schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. 

 

Artikel 3. Opdracht 

Een opdracht komt pas tot stand nadat deze door 

opdrachtnemer is aanvaard. 

 

Artikel 4. Uitvoering 

1 Geen van de betrokken partijen mag tijdens de 

duur van de opdracht (uitvoering) personeel 

van de wederpartijen in dienst nemen of met dit 

personeel over indiensttreding onderhandelen, 

dan in overleg met de wederpartij. 

 

2 Beschrijvingen van cursusontwerpen, modellen, 

technieken, instrumenten, cursusmaterialen 

(waaronder ook software) die zijn gebruikt 

tijdens de uitvoering van de opdracht, zijn en 

blijven eigendom van opdrachtnemer. 

Openbaarmaking kan derhalve alleen ge- 

schieden na verkregen toestemming van op- 

drachtnemer. De opdrachtgever heeft uiteraard 

het recht stukken te vermenigvuldigen voor 

niet-commerciële doeleinden binnen de eigen 

organisatie en voor zover passend binnen de 

opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging 

van de opdracht is het voorgaande van 

overeenkomstige toepassing. 

 

3 Opdrachtnemer blijft eigenaar van de aan 

opdrachtgever geleverde programmatuur met 

uitzondering van besturingssoftware en 

informatiedragers waarvan opdrachtgever 

wel eigenaar wordt. 

 

4 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van 

intellectuele eigendom voor met betrekking 

tot de door haar ontwikkelde programmatuur 

c.q. alsmede andere voortbrengselen van 

geest, waaronder auteursrecht. 

 

Artikel 5. Gebruiksrecht 

1 Het is de opdrachtgever toegestaan één re- 

servekopie van de programmatuur, handlei- 

dingen etc. te maken ten behoeve van zijn 

onderneming. Hierbij dient in acht te worden 

genomen dat het gebruiksrecht van de 

programmatuur wordt verstrekt op één 

exemplaar. Indien het gebruik van meerdere 

exemplaren gewenst is, kan dit uitsluitend na 

schriftelijke toestemming van en onder de 

alsdan door opdrachtnemer te stellen 

voorwaarden. 

 

2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan in alle 

andere gevallen kopieën te maken, deze aan 

derden ter beschikking te stellen, dan wel ter 

inzage te verlenen, anders dan na schriftelijke 

toestemming van en onder de alsdan door 

opdrachtnemer te stellen voorwaarden. 

 

Artikel 6. Honorarium 

1 Een door de opdrachtnemer aanvaarde opdracht 

leidt tot een inspanningsverplichting en niet tot 

een resultaatverbintenis. Het honorarium van 

de opdrachtnemer is daarom niet afhankelijk 

van de uitkomst van de verleende opdracht en 

wordt behoudens voor het geval zij zich bij het 

aangaan van de overeenkomst heeft verbonden 

aan de diensten voor een vast bedrag te leveren, 

berekend naar het aantal dagdelen dat aan de 

uitvoering van de opdracht is besteed op basis 

van de op het moment van uitvoering bij op- 

drachtnemer geldende tarieven. De tarieven 

zijn exclusief reiskosten en BTW en kunnen 

jaarlijks worden aangepast. Werkzaamheden 

op locatie worden afgerekend op hele 

dagdelen, terwijl voor werkzaamheden 

uitgevoerd op het kantoor van 

opdrachtnemer minimaal een half dagdeel in 

rekening wordt gebracht. 

 

2 Indien de opdracht zich over een periode van 

meer dan een maand uitstrekt heeft op- 

drachtnemer het recht tussentijds facturen al 

dan niet op voorschotbasis te verzenden. 

 

3 Facturen worden per e-mail toegezonden, 

tenzij schriftelijk met de opdrachtgever is 

overeengekomen dat de facturen door de 

opdrachtnemer per post worden verzonden. 

 

Artikel 7. Betaling 

1 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is 

overeengekomen, dienen betalingen plaats te 

vinden binnen veertien dagen na 

declaratiedatum 

 

2 De betalingen dienen plaats te vinden zonder 

enige aftrek of schuldvergelijking ten kantore 

van opdrachtnemer of op een door deze aan te 

wijzen rekening. In het geval de opdrachtgever 

ter zake van de uitvoering van de overeenkomst 

op opdrachtnemer aanspraak, in welke vorm, 

meent te kunnen doen gelden, ontheft hem dit 

niet van zijn verplichting tot betaling op de 

overeengekomen wijze. 

 

3 Opdrachtnemer heeft het recht, indien de op- 

drachtgever niet binnen de overeengekomen 

termijn betaalt, de nakoming van haar ver- 

plichtingen uit de overeenkomst op te schorten, 

totdat de opdrachtgever deze betaling heeft 

gedaan. 



 

4 Indien de opdrachtgever niet binnen de over- 

eengekomen termijn betaalt is hij, van rechts- 

wege zonder enige voorafgaande ingebreke- 

stelling, in verzuim en heeft opdrachtnemer het 

recht de opdrachtgever vanaf de dag dat 

uiterlijk de betaling had dienen plaats te vinden, 

een rente in rekening te brengen naar een 

percentage van 3 punten boven de wettelijke 

rente, onverminderd de haar verder 

toekomende rechten. 

 

5 De kosten, zowel in als buiten rechte, door niet, 

niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming van 

de bepalingen van deze overeenkomst door de 

opdrachtgever aan opdrachtnemer veroorzaakt, 

daaronder begrepen de kosten van de 

rechtskundige raadsman van opdrachtnemer, 

zijn voor rekening van de opdrachtgever, die 

zich ten aanzien daarvan zonder voorbehoud 

gedraagt naar de bonafide opgave van 

opdrachtnemer. Ingeval de opdrachtgever een 

door hem aan opdrachtnemer verschuldigd 

bedrag niet of niet-tijdig betaalt, worden de 

buitengerechtelijke kosten tussen 

opdrachtnemer en de opdrachtgever vastgesteld 

conform de geldende wettelijke regeling. 

 

6 In voorkomende gevallen dient een ingeplande 

afspraak met een van onze adviseurs minimaal 

twee werkdagen (48 uur) van te voren 

geannuleerd te worden. Indien de afspraak te 

laat wordt geannuleerd, zal de afgesproken 

bijeenkomst alsnog in rekening worden 

gebracht. Dit geldt ook voor annuleringen 

waarbij sprake is van overmacht. De reden 

hiervan is dat er tijd is gereserveerd, die niet 

automatisch opnieuw ingevuld kan worden. 

 

Artikel 8. Beëindiging overeenkomst 

1 De opdrachtgever kan te allen tijde, mits met 

toestemming van opdrachtnemer, de over- 

eenkomst met directe ingang beëindigen, mits 

opdrachtgever de door opdrachtnemer 

gereserveerde capaciteit direct volgend op de 

datum van beëindiging over de rest van de 

periode van de overeenkomst voor 50% aan 

opdrachtnemer met inachtneming van het 

overeengekomen tarief vergoedt. 

 

2 Opdrachtnemer heeft het recht zich uit een 

opdracht terug te trekken indien op grond van 

omstandigheden, die zich aan haar invloed 

onttrekken, een goede opdrachtuitvoering 

belemmert wordt (overmacht). 

3 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht de 

overeenkomst met directe ingang te beëindigen 

door een enkele schriftelijke mededeling bij 

aangetekend schrijven met bericht van 

ontvangst aan de opdrachtgever in gevallen dat: 

a. opdrachtgever niet, niet-tijdig of niet-be- 

hoorlijk zijn verplichtingen uit de overeen- 

komst nakomt; 

b. opdrachtgever in staat van faillissement 

wordt verklaard en/of surseance van 

betaling aanvraagt. 

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

1 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor 

schade van opdrachtgever die door een 

verwijtbare tekortkoming van opdrachtnemer 

c.q. andere omstandigheden die in haar risi- 

cosfeer liggen is ontstaan, is beperkt tot het 

bedrag waarop de door opdrachtnemer gesloten 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het 

betreffende geval aanspraak op een uitkering 

geeft, vermeerderd met het eigen risico onder 

die verzekering. Opdrachtnemer is niet 

aansprakelijk voor winstderving, uitval van 

door haar geleende apparaten en/of 

programmatuur, stagnatieschade, verlies van 

gegevens of andere indirecte gevolgschade 

voortvloeiend uit deze overeenkomst. 

 

2 Wanneer de onder 1 genoemde verzekering niet 

tot uitkering overgaat of de schade niet door de 

verzekering wordt gedekt, is de aan- 

sprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot 

het factuurbedrag dat door opdrachtnemer voor 

de betreffende opdracht gedurende de laatste 3 

maanden in rekening is gebracht bij 

opdrachtgever. 

 

3 De in voorgaande leden omschreven aan- 

sprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet 

of grove schuld van medewerkers van 

opdrachtnemer. 

 

4 Wanneer opdrachtnemer derden moet in- 

schakelen voor de levering van diensten zal zij 

de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Zij is 

niet voor eventuele tekortkomingen van deze 

derden aansprakelijk. 

 

5 Voor alle indirecte schade, waaronder mede 

begrepen stagnatie in de geregelde gang van 

zaken in de onderneming van opdrachtgever, 

op enigerlei wijze verband houdende met, dan 

wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering 

van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is 

deze nimmer aansprakelijk. 

 

6 Op van derden betrokken producten (o.a. in- 

formatiedragers) wordt – onverminderd de 

overige bepalingen in deze algemene 

voorwaarden voor zover het mindere betreft - 

niet meer garantie gegeven dan door de 

leverancier aan opdrachtnemer wordt gegeven. 

 

7 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, 

indien en voor zover mogelijk, de schade van 

opdrachtgever ongedaan te maken. 

 

8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor be- 

schadiging of teniet gaan van bescheiden 

tijdens vervoer of tijdens verzending per post, 

ongeacht of het vervoer of de verzending 

geschiedt door of namens opdrachtgever, 

opdrachtnemer of derden. 

 

9 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor 

aanspraken van derden welke direct of indirect, 

middellijk of onmiddellijk met de uitvoering 

van de overeenkomst samenhangen. 

 

Artikel 10. Geschillen 

Op de overeenkomst en nadere overeenkomsten 

tot uitvoering daarvan, is Nederlands recht van 

toepassing. 

 

Artikel 11. Bevoegde rechter 

Alle geschillen, welke ook, die naar aanleiding 

van de overeenkomst en nadere overeenkomsten 

tot uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, 

zullen bij uitsluiting van elke andere rechter 

worden beslecht door de bevoegde rechter in het 

Arrondissement Noord-Nederland, locatie Assen, 

dit onverminderd het recht van partijen op hoger 

beroep en/of cassatie. 


