1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, ofertes en
overeenkomsten voor diensten tussen Stendert Coaching en opdrachtgevers, respectevelijk hun
rechtsopvolgers, tenzij schrifelijk anders is vereengekomen.
2. Grondslag
Onze ofertes en actviteiten zijn gebaseerd op de informate die door de opdrachtgever is verstrekt.
De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij naar beste weten alle essentile informate voor de
opzet en uitvoering van de opdracht heef verstrekt.
Wij zullen de door ons te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstg de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichtng heef het karakter van een
“inspanningsverplichtngg, tenzij anders is overeengekomen.
3. Terbeschikkingstelling van informate en medewerkers door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens planning te laten verlopen,
verstrekt de opdrachtgever tjdig alle documenten en gegevens die voor de uitvoering van de
opdracht nodig zijn. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen
organisate van de opdrachtgever, die bij onze werkzaamheden betrokken zzullen- zijn.
4. Deelname Trainingen en workshops
Stendert Coaching heef het recht een deelnemer de zverdere- deelname te ontzeggen, zonder dat
hieraan enig recht op terugbetaling kan worden ontleend, indien de deelnemer:
a. niet ztjdig- zijn of haar vragenlijst heef ingeleverd bij Stendert Coaching.
b. ondanks herhaaldelijke verzoeken van Stendert Coaching weigert zschrifelijk- antwoord te geven
op vragen uit de vragenlijst.
c. tjdens de training herhaaldelijk storend gedrag vertoond, zulks ter beoordeling van Stendert
Coaching. Voor storende gedragingen in de trainingslocate, buiten werkperioden van de trainingen
geldt hetzelfde.
Stendert Coaching kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gedragingen van
de deelnemers en de daaruit voortgekomen gevolgen.
5. Locate
Om een optmaal werkresultaat te verzekeren, moet de trainingslocate functoneel voldoen aan de
door Stendert Coaching te stellen eisen.
Voor trainingen en workshops zal in onderling overleg een geschikte trainingslocate worden
gereserveerd.
De noodzaak tot het veranderen van de trainingslocate kan geen reden zijn tot het annuleren van de
gegeven opdracht.
6. Honoraria, prijzen en verblijfskosten trainingen en workshops
Voor trainingen en workshops gelden de tussen de opdrachtgever en Stendert Coaching schrifelijke
overeengekomen honoraria en prijzen.

Het niet op tjd voldoen van het gedeclareerde bedrag onthef de opdrachtgever niet van zijn
aangegane verplichtngen.
De verblijfskosten worden doorberekend aan de hand van de kosten, die door de trainingslocate aan
Stendert Coaching in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
7. Annulering en uitstel trainingen en workshops
7.1 Annulering of uitstel door de opdrachtgever c.q. deelnemer.
a- Annuleren 2 maanden of meer voor aanvangsdatum, kost aan annuleringskosten 50% van de
deelnamekosten.
b- Annuleren binnen 2 maanden voor aanvangsdatum, kost aan annuleringskosten 75% van de
deelnamekosten.
c- Annuleren korter dan 2 weken voor aanvangsdatum, kost aan annuleringskosten 100 % van
de deelnamekosten.
d- Bij annulering hebt u het recht om iemand anders in uw plaats te doen deelnemen aan de
training.
e- Op annulering vóór of tjdens deelnamedatum, of niet komen opdagen wegens ziekte zijn
dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven in punt 7.1.a – 7.1.d genoemd.
f-

De kosten, die de trainingslocate bij annulering of uitstel aan Stendert Coaching berekent,
worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever, die de uitvoering van een training of
workshop annuleerde/uitstelde.

7.2 Gedeeltelijke deelname aan trainingen en workshops
a- Deelnemers die tjdens een training of workshop niet permanent aanwezig zijn, blijven de
totale training- of workshopkosten verschuldigd.
b- Indien een deelnemer aan een training of workshop gedurende deze bijeenkomst door ziekte
of overmacht gedwongen wordt voortjdig de training te onderbreken, blijven de relevante
trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg met de Stendert
Coaching kan hij aan een volgend soortgelijke workshop of training deelnemen, zonder
opnieuw het honorarium aan Stendert Coaching verschuldigd te zijn. De verblijfskosten zijn
in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever.
7.3 Annulering door Stendert Coaching
a- Bij onvoldoende deelnemers kan Stendert Coaching de training annuleren. In dat geval wordt
de deelnemer een alternateve datum voorgesteld. Resttute is niet mogelijk.
b- Indien Stendert Coaching de training niet kan uitvoeren op de geplande data door ziekte van
de trainerzs- of anderszins overmacht, zal in overleg met de opdrachtgever zo spoedig
mogelijk alternateve data worden bepaald. Opdrachtgever heef geen recht op resttute of
zschade--vergoeding.
8. Betalingsvoorwaarden

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na die vervaldag kan de wetelijke
rente in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
Indien betaling achterwege blijf, kan Stendert Coaching met een beroep op de onzekerheidsexcepte
de uitvoering van de opdracht opschorten.
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of
meer van zijn verplichtngen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn
rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk
aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtngen zoals in dit artkel aangegeven zongeacht de
tenaamstelling van de declarate-.
9. Wijzigen van de opdracht, c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tjdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien
partjen tussentjds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de
daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
Indien de tussentjdse wijziging het overeengekomen deelnamekosten of de kostenvergoedingen
beïnvloedt, zal Stendert Coaching dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
Indien een tussentjdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de
opdrachtgever, zal Stendert Coaching de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit
van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een
aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestgd.
10. Tussentjdse beiindiging van de opdracht
Partjen kunnen de overeenkomst voortjdig éénzijdig beiindigen, indien één van hen van mening is
dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestgde oferte en eventuele
latere additonele opdrachtspecifcates. Dit dient gemotveerd en schrifelijk aan de wederpartj te
worden bekend gemaakt.
Indien een training die reeds van start is gegaan tussentjds door de opdrachtgever wordt beiindigd,
heef de opdrachtgever geen recht op resttute of zschade-vergoeding.
Indien tot voortjdige beiindiging is overgegaan door de opdrachtgever heef Stendert Coaching
vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezetngs- c.q. omzetverlies recht op compensate.
Stendert Coaching behoudt aanspraak op betaling van de declarates voor de tot dan toe verrichte
werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige intake- evaluateen observateverslagen c.q. adviezen van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen
worden gesteld. Indien dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
Ingeval één van beide partjen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of
de bedrijfsvoering staakt, heef de andere partj het recht de opdracht zonder inachtneming van een
opzegtermijn te beiindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
11. Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, syllabi en trainingsmateriaal waaronder ook sofware, die zijn
gebruikt voor de uitvoering van de opdracht of in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen,

zijn en blijven ons eigendom. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na van ons verkregen
toestemming.
Ingeval van tussentjdse beiindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstge
toepassing.
12. Aansprakelijkheid
Stendert Coaching is nimmer aansprakelijk voor zneven--efecten van de uitgevoerde opdracht, voor
zover deze niet het gevolg zijn van onzorgvuldigheid.
De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door deze tekortkomingen wordt beperkt tot het
bedrag van het deelnamekosten dat Stendert Coaching voor de opdracht heef ontvangen.
Bij opdrachten die een langere doorlooptjd dan 3 maanden hebben geldt een verdere beperking van
de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratebedrag over de laatste 3 maanden.
Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen 1 maand na het
ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heef
verspeeld.
13. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
14. Geschillenregeling
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige
overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden
beslecht overeenkomstg het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Insttuut te Roterdam.

