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Definities
1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon
die aan Centrum voor Creatieve Wijsheid de
opdracht heeft gegeven voor de uitvoering van een
overeenkomst.
2. Opdrachtnemer: Etienne Verlaat en/of Cor
Meurs, handelend onder de naam Centrum voor
Creatieve Wijsheid, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel met nummer 84077832.
3. Opdracht: de opdracht/overeenkomst tot
uitvoering van de overeenkomst, al dan niet
gebaseerd op het aanvaarden van de offerte. De
opdracht betreft een inspanningsverplichting aan
de zijde van Opdrachtnemer.
Toepasselijkheid
4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten
(Opdracht) en rechtsbetrekkingen tussen Centrum
voor Creatieve Wijsheid als Opdrachtnemer en de
klant als Opdrachtgever.
5. Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn te allen
tijde vrijblijvend en kunnen alleen zonder
wijzigingen worden geaccepteerd. Een offerte c.q.
aanbieding van Opdrachtnemer is gedurende 1
maand na verzending van de offerte geldig.
Tarieven/betalingen/meerwerk
6. Alle genoemde prijzen/tarieven zijn exclusief 21
% BTW en inclusief (eventuele) reistijd en
reiskosten. Tenzij anders vermeld. Indien de
Opdracht (deels) uitgevoerd dient te worden op
een andere locatie dan overeengekomen, geldt dat
als meerwerk.
7. Er geldt een betalingstermijn van 30 dagen vanaf
de dag van verzending van de factuur. Na
ommekomst van de betalingstermijn is er, zonder
nadere ingebrekestelling, sprake van verzuim. Bij
niet tijdige betaling maakt Opdrachtnemer
aanspraak op 15 % buitengerechtelijke kosten, met
een minimumtarief van EUR 40,--.
8. Meerwerk en het tarief daarvoor zalvoorafgaand aan het uitvoeren van het meerwerkschriftelijk worden vastgelegd door
Opdrachtnemer, tenzij dat redelijkerwijs vooraf niet
mogelijk is. Alsdan zal Opdrachtgever het meerwerk
vergoeden tegen het standaardtarief
Opdrachtnemer ad. EUR 150,-- per uur
Annulering
9. Annulering van de Opdracht door Opdrachtgever
kan tot 4 weken voor aanvang van de opdracht
kosteloos en dient schriftelijk te geschieden. Bij
annulering van de Opdracht door Opdrachtgever
tussen 4 weken en 2 weken voor aanvang van de
Opdracht dient Opdrachtgever 50% van de in de
Opdracht genoemde totaalprijs te voldoen aan
Opdrachtnemer.

Bij annulering van de Opdracht door Opdrachtgever
korter dan 2 weken voor aanvang van de Opdracht
dient Opdrachtgever de volledige overeengekomen
prijs aan Opdrachtnemer te voldoen. Uitstel van de
uitvoering van de Opdracht is kosteloos mogelijk tot
2 weken voor uitvoering van de opdracht. Uitstel
van de uitvoering van de Opdracht door
Opdrachtgever korter dan 2 weken voor de
oorspronkelijke startdatum van de Opdracht
resulteert een prijsverhoging van 10%, te betalen
door Opdrachtgever. Indien na het uitstel alsnog
wordt geannuleerd (zonder dat er een vergoeding
verschuldigd is voor de annulering op basis van dit
artikel) door Opdrachtgever dient Opdrachtgever
25% van de overeengekomen prijs te voldoen aan
Opdrachtnemer.
10. De Opdracht kan niet tussentijds (gedurende de
Opdracht) worden beëindigd door Opdrachtgever,
tenzij Opdrachtgever de volledige prijs voor de hele
Opdracht voldoet aan Opdrachtnemer.
11. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor
alle aanspraken van derden die ontstaan tijdens en
door de uitvoering van de opdracht
12. Alle door Opdrachtnemer vervaardigde
tekeningen/presentaties/documenten in het kader
van de uitvoering van de overeenkomst, alles in de
meest brede zin van het woord, zijn en blijven
volledig (intellectueel) eigendom van
Opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever
tekeningen/documenten/presentaties deelt met
derden, zal Opdrachtgever te allen tijde de naam en
contactgegevens van Opdrachtnemer laten staan
op de tekeningen/documenten/presentaties en
vermelden. Het is Opdrachtgever niet toegestaan
om de eigendommen van Opdrachtnemer te
gebruiken voor commerciële doeleinden.
13. Tekortkomingen van de Opdrachtnemer in de
nakoming van de opdracht kunnen niet aan hem
worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn
aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de
overeenkomst of in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komen.
14. Enige aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, in
welke vorm dan ook, is uitgesloten, tenzij de
aansprakelijkheid voorkomt uit opzettelijk handelen
of door grove veronachtzaming door
Opdrachtnemer.
15. Nederlands recht is van toepassing op de
opdracht en de rechtbank Gelderland te Arnhem is
exclusief bevoegd om kennis te nemen van
geschillen omtrent (de uitvoering van) de opdracht.

