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ALGEMENE VOORWAARDEN “Impact” 

 

Artikel 1. Algemeen 

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of 

rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden. 

2. Opdrachtnemer is Impact v.o.f., hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door  A.H.J. Coolen en N.L. Gerrits-Coolen, 

gevestigd te Zuidwolde, Industrieweg 28a, 7921 PJ. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de uitvoering van de tussen Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer gesloten overeenkomst. Deze voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van álle 

overeenkomsten die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden gesloten. 

2. Opdrachtnemer is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden wanneer de zich 

ontwikkelde omstandigheden hiertoe aanleiding geven. 

3. Afwijkingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer dit nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

4. Indien partijen niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangen, betekent dit niet dat 

deze voorwaarden niet van toepassing zijn. Eventuele vernietiging van één of meer van de bepalingen genoemd 

in deze voorwaarden tast de gelding van de overige bepalingen niet aan. 

5. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de uitvoering van de 

overeenkomst van opdracht. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever 

wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, hetgeen door Opdrachtgever wordt aanvaard. 

 

Artikel 3. Offertes, aanbiedingen en prijzen 

1. Offertes, aanbiedingen en prijzen van Opdrachtnemer  zijn gebaseerd op de informatie  die door de 

Opdrachtgever is verstrekt. 

2. Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden onder normale 

omstandigheden en gedurende normale werkuren. 

3. Alle offertes vervallen dertig dagen na verzending daarvan, tenzij anders is aangegeven. 

4. Tenzij anders is overeengekomen omvat de (totaal) prijs uitsluitend: het ter beschikking stellen van het 

materiaal voor en de begeleiding van de training en/of activiteiten op de daarvoor bepaalde dag(en). 

5. Alle door Opdrachtnemer genoemde prijzen in offertes en aanbiedingen zijn exclusief BTW en andere 

overheidsheffingen, tenzij anders is aangegeven. 

6. De kosten ter zake van gebruik en gereedmaken van de accommodatie en de daar aanwezige voorzieningen, 

door derden verzorgde entertainment en/of (deel) evenementen en dergelijke komen geheel voor rekening van 

Opdrachtgever, ook indien deze voorzieningen door Impact zijn besteld en door haar zijn voldaan. 

7. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren een verhoging 

ondergaan, daaronder begrepen verhoging van de arbeidskosten of van derden – ook al geschiedt dit ingevolge 

voorzienbare omstandigheden – is Impact gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te 

verhogen, in welk geval de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig stilzwijgend en vanaf 

het moment van wijziging met terugwerkende kracht zijn aangepast. 

 

Artikel 4. Aanvang en duur van de overeenkomst 

1. Door bevestiging van de overeenkomst van opdracht van de zijde van Opdrachtnemer, c.q. door het 

ondertekenen van de overeenkomst wordt de opdracht bindend en worden deze algemene voorwaarden van 

toepassing. 

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van aangegeven periode in de overeenkomst en geldt totdat 

de opdracht is beëindigd. 

3. Opdrachtnemer is gerechtigd opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. 

 

Artikel 5. Annulering door opdrachtgever 

1. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst -voor zover niet anders is bepaald –  vóór de (eerste) dag van de 

activiteiten te annuleren middels een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan Impact. Opdrachtgever is 

dan aan Impact een bedrag verschuldigd gelijk aan 50% respectievelijk 75% respectievelijk 100 % van de 

overeengekomen prijs naar gelang de annulering geschiedt uiterlijk twee kalendermaanden respectievelijk 

uiterlijk één kalendermaand respectievelijk binnen één kalendermaand voor de (eerste) dag van de geplande 

activiteiten. 

2. Voor zover dit door Impact op eenvoudige wijze kan worden vastgesteld, wordt het in artikel 3.4 bedoelde 

bedrag, er van uitgaande dat – alle omstandigheden in aanmerking nemende – bedoelde annulering ook tijdig 

geschiedt, vermeerderd met de niet in de prijs verdisconteerde en/of conform artikel 3.2 aan Opdrachtgever 

door te berekenen kosten, indien deze reeds gemaakt zijn of ondanks de annulering gemaakt moeten worden 

en met hetgeen dat vanwege Impact door de annulering gemaakt moeten worden en met hetgeen dat Impact 

door de annulering voorts eventueel aan derden verschuldigd mocht worden.  

3. Impact verstrekt de Opdrachtgever een voor zoveel nodig gespecificeerde debet- of creditnota terzake. 

 

 

 

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht 

1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat 

deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk 

zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. 

2. Als Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarom verzoekt, verschaft de Opdrachtgever op zijn locatie kosteloos  

faciliteiten zoals een geschikte werkruimte met telefoon en een computer die is aangesloten op het netwerk en 

met mogelijkheid tot gebruik van email en internet. 
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3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en bescheiden als in het eerste lid 

bedoeld dan wel benodigde faciliteiten als in het tweede lid bedoeld niet tijdig zijn verstrekt, heeft 

Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging 

voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen tot 

het moment dat Opdrachtgever aan de in lid 1 en 2 genoemde verplichting heeft voldaan. 
4. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en is gerechtigd om zelfstandig de 

werkuren en dagen te bepalen. 
5. Opdrachtnemer zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De verplichting heeft 

het karakter van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting. 
6. Opdrachtnemer is te alle tijden gerechtigd om, indien zij dit noodzakelijk acht, een derde voor de uitvoering 

dan wel naleving van de overeenkomst in te schakelen. 

7. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moet worden uitgevoerd 

gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan 

ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de 

overeenkomst op. 

8. Indien het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is de te verrichten 

werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer deze overeenkomst in 

onderling overleg dienovereenkomstig aanpassen. 

9. Indien en voor zover een wijziging of aanvulling financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal 

Opdrachtnemer de Opdrachtgever tevoren inlichten. 

 

Artikel 7. Geheimhouding 

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer staan er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de 

andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. 

2. Als Opdrachtnemer uit hoofde van zijn beroepsaansprakelijkheid wordt aangesproken, vervalt zijn 

geheimhoudingsplicht indien en voor zover dit noodzakelijk is om zich tegen die aanspraken te verweren. 

 

Artikel 8. Intellectueel eigendom 

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke hij 

gebruikt, heeft gebruikt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van 

opdracht, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. 

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot 

werkwijzen, adviezen, brieven, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met 

inschakeling van derden, aan derden te verstrekken te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

Het auteursrecht en andere intellectuele wet- en regelgeving is onverkort van toepassing. 

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, 

anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer. 

 

Artikel 9. Overmacht 

1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen 

ingevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van 

werknemers, storingen in het computernetwerk, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, 

overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, 

defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Opdrachtnemer als 

bij derden en andere stagnatie in de normale gang van zaken in zijn onderneming, worden die verplichtingen 

opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te 

komen, zonder dat Opdrachtnemer in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en 

zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. 

2. Ieder der partijen heeft het recht in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich langer dan twee maanden 

voordoet de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen zonder 

verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan 

dan wel slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde 

dan wel uitvoerbare gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te 

voldoen. 

 

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden 

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling van het aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag te 

geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum ten kantore van Opdrachtnemer of door middel van 

stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of 

verrekening. 

2. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan 

schriftelijk tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, raakt hij bij het verstrijken van die 

termijn terstond van rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling 

is vereist, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag 

van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Opdrachtnemer heeft. 

3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassering van de 

vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

4. Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te 

schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.  

5. Indien een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de 

bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht zonder inachtneming van een opzegtermijn de 

opdracht eenzijdig te beëindigingen, een en ander onder voorbehoud van rechten. 
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Artikel 11. Reclame 

1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden er/of het factuurbedrag dient schriftelijk 

binnen 14 dagen na de geleverde prestatie waarover Opdrachtgever reclameert, aan Opdrachtnemer te 

worden kenbaar gemaakt. 

2. Na het verstrijken van de termijn wordt de Opdrachtgever geacht de verrichtte werkzaamheden te hebben 

goedgekeurd en kan de Opdrachtgever zich nimmer beroepen op het niet nakomen van de overeenkomst 

door de Opdrachtnemer. 

3. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting voor de Opdrachtgever niet op. 

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid 

1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht 

nemen die van een vrije beroepsbeoefenaar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de 

Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor 

ontstane schade niet aansprakelijk. 

2. Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de Opdrachtnemer die bij 

zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het 

desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Opdrachtnemer wordt uitbetaald, 

tenzij er aan de zijde van de Opdrachtnemer sprake is van opzet of grove nalatigheid. 

3. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van Opdrachtgever, waaronder 

begrepen, maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 

bedrijfsstagnatie, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met, een fout in de uitvoering van 

de werkzaamheden door Opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. 

4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de 

uitvoering van de overeenkomst samenhangen. 

5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden voor het geval 

Opdrachtgever op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven. 

6. In afwijking van hetgeen wat hierboven is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 

maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde 

honorariumgedeelte. 

7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te 

wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haar ondergeschikten. 

8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade  

9. Impact  aanvaardt slechts aansprakelijkheid, indien Opdrachtgever c.q. Deelnemer aantoont dat hij schade 

heeft geleden door een fout van Impact en/of haar medewerkers en ook dat er op Impact en/of haar 

medewerkers aansprakelijkheid rust.  

10. De aansprakelijkheid van Impact voor zaakschade en de hieruit voortvloeiende schade is per gebeurtenis 

beperkt tot maximaal drie maal de overeengekomen prijs die de Opdrachtgever betaalt voor de door Impact te 

verrichten dienst(en). De aansprakelijkheid van Impact voor personenschade (al dan niet de dood ten gevolge 

hebbende) en de hieruit voortvloeiende schade, is per gebeurtenis beperkt tot een maximum van € 150.000,--. 

De aansprakelijkheid van Impact voor derving van reisgenot is per gebeurtenis beperkt tot één maal de 

overeengekomen prijs die de Opdrachtgever betaalt voor de door Impact verrichte dienst(en). Onder 

gebeurtenis wordt in dit verband verstaan elk voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen ten 

gevolge waarvan schade is ontstaan. De aansprakelijkheid voor schade is in alle gevallen beperkt tot het bedrag 

dat door Impact en/of haar medewerkers desbetreffende assuradeur(s) wordt gedekt, indien en voor zover 

Impact en/of haar medewerkers tegen dergelijke aansprakelijkheid verzekerd is en het/de uitkeringsbedrag(en) 

meer bedraagt/bedragen dan de bedragen zoals hiervoor genoemd. 

11. Impact is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: 

a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de Opdrachtgever en/of Deelnemer, zoals het niet hebben 

van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende 

persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens 

en/of het negeren van instructies; 

b. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; 

c. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Impact en/of haar medewerkers en die 

krachtens de Nederlandse wet en de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in 

redelijkheid aan Impact en/of haar medewerkers kunnen worden toegerekend. 

12. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve 

van de werknemers en andere vertegenwoordigers van Impact, tenzij de wet zulks expliciet zou uitsluiten. 

13. Indien de Opdrachtgever /Deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, 

dient hij dit onverwijld te melden bij Impact /de betrokken dienstverlener zodat deze een passende oplossing 

kan treffen. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking de schade die geleden wordt binnen zes maanden na 

het einde van de desbetreffende Dienst en die voorts binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontdekking 

daarvan per aangetekende post schriftelijk aan Impact is gemeld. Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook 

alsook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding of wanneer de 

betreffende  melding niet op voorschreven wijze is geschied, doch in ieder geval één jaar na afloop van het 

leveren van de desbetreffende dienst.  

14. Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding, staat Opdrachtgever c.q. Deelnemer c.q. contractant 

er voor in, aan Impact alle gewenste medewerking te verlenen bij haar onderzoek naar oorzaak, aard en 

omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd.  

 

Artikel 13. Ontbinding van een overeenkomst 

1. De vorderingen van Opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in onder meer de 

volgende gevallen dat: 
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a. na het sluiten van de overeenkomst aan Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden en feiten 

geven goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig aan zijn verplichtingen 

zal voldoen; 

b. indien Opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te 

stellen voor de nakoming en deze zekerheid niet, niet tijdig wordt verstrekt dan wel onvoldoende is. 

2. In onder meer genoemde gevallen is Opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te 

schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van 

Opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 14. Geschillen 

1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, zullen partijen trachten deze in eerste instantie 

op te lossen met behulp van mediation, conform het daartoe strekkende reglement van de stichting Nederlands 

Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. 

2. Zolang de mediation niet is beëindigd zal geen van de partijen het geschil aan een rechter voorleggen, tenzij 

uitsluitend ter bewaring van rechten. 

3. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal 

dat geschil worden beslecht door een bevoegde rechter. 

 

Artikel 15. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Meppel. 

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de 

totstandkoming  van de onderhavige opdracht. Deze voorwaarden kunnen met gezamenlijke instemming 

worden herzien. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


