
 
 

Algemene Voorwaarden Berry van de Wal 
 
Artikel 1: Algemeen  
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan Berry van de Wal (verder te noemen opdrachtnemer). 
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer. 
1.3 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard. 

Artikel 2: Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 
Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand door 
ondertekening van de offerte door de opdrachtgever of door de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer van de telefonische opdracht 
van opdrachtgever. 

Artikel 3: Bedenktijd en annulering cursussen door de opdrachtgever 
Opdrachtgever heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.  
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden. Bij 
annulering tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 75% van het offertebedrag te vergoeden. Bij 
annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van het offertebedrag te worden vergoed. Tevens worden in 
rekening gebracht alle kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen met derden. Hieronder vallen bijvoorbeeld kosten met 
betrekking tot door opdrachtnemer gereserveerde accommodaties of gereserveerde inhuur van externe acteurs of trainers. 

Artikel 4: Geldigheid offerte 
Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van twee maanden, tenzij de offerte nadrukkelijk een andere termijn vermeldt.  

Artikel 5: Betaling 
5.1 Opdrachtnemer brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Indien de 
uitvoering van de opdracht langer dan 1 maand vergt kan opdrachtnemer een factuur uitbrengen voor de in de voorbije maand 
uitgevoerde werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten. De opdrachtgever zal de uitgebrachte facturen binnen 21 dagen na 
ontvangst voldoen.  
5.2 Wanneer ter incasso van vorderingen door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, komen de ter zake gemaakte kosten volledig 
voor rekening van de opdrachtgever. 
5.3 Als de factuur niet tijdig betaald wordt is opdrachtnemer gerechtigd om een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen over het 
openstaande bedrag; de rente wordt berekend vanaf de dag waarop de vordering opeisbaar is geworden. Alle buitengerechtelijke kosten 
zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn en bedragen tenminste15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 114. 

Artikel 6: Geheimhouding 
Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding ten opzichte van derden van alle informatie die in het kader van de uitvoering van een 
opdracht is verstrekt.  

Artikel 7: Auteursrecht  
Het auteursrecht op het door opdrachtnemer verstrekte (cursus)materiaal berust bij opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders 
aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig 
materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. 

Artikel 8: Klachtenprocedure 
8.1 Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend. Opdrachtnemer zal de ontvangst van de klacht schriftelijk aan indiener bevestigen en 
hierop zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken reageren.  
8.2 De klager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het oordeel over de klacht. Het oordeel kan zijn dat een klacht geheel of 
gedeeltelijk gegrond wordt verklaard of ongegrond. Hierbij wordt ook aangegeven welke maatregelen worden genomen om een 
soortgelijke klacht in de toekomst te voorkomen. Is de klager het niet eens met het oordeel, dan wordt de klager de mogelijkheid geboden 
om het geschil voor een bindende uitspraak voor te leggen aan een onafhankelijk derde, te weten Bierman Advocaten, te Tiel. De kosten 
daarvan worden betaald door Berry van de Wal. Indien de klager daar niet op ingaat, wordt de klacht als afgehandeld beschouwd. 
8.3 Klachten en schriftelijke uitwerkingen van de gevolgde procedure worden 2 jaar bewaard. Een jaar na indienen van de klacht wordt 
beoordeeld of in de werkwijze van opdrachtnemer voldoende is gedaan om een soortgelijke klacht in de toekomst te voorkomen. 

Artikel 9: Overmacht 
Opdrachtnemer is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. 
Indien door ziekte een training op de overeengekomen datum geen doorgang kan vinden, zal in overleg met de opdrachtgever een 
passende oplossing gezocht worden.  

Artikel 10: Aansprakelijkheid 
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden directe of indirecte schade, ten gevolge van het niet, niet 
tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst door opdrachtnemer. Eventuele aansprakelijkheid voor schade wordt door 
opdrachtnemer nadrukkelijk beperkt tot het bedrag van de in rekening gebrachte facturen. 

Artikel 11: Toepasselijk recht 
Nederlands recht is van toepassing.  

    


