Algemene voorwaarden
Artikel 1 Definities
In deze algemene leveringsvoorwaarden gelden de volgende definities:
- Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
- Cliënt: degene die deelneemt aan een coachings-, trainings- of begeleidingstraject bij Bleanded.
- Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die opdracht verleent aan Bleanded.
- Opdrachtnemer: Bleanded.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten van Bleanded.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn pas bindend nadat zij schriftelijk door opdrachtnemer
zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de opdracht waarvoor zij zijn gemaakt.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten
van de opdrachtgever.

Artikel 3 Offertes
1. Alle offertes worden schriftelijk uitgebracht met een omschrijving van de werkzaamheden.
2. Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig of gedurende een door opdrachtnemer aan
te geven termijn.
3. De opdracht komt tot stand zodra opdrachtgever de opdrachtovereenkomst behorende bij
offerte heeft ondertekend en deze door de opdrachtnemer is ontvangen.
4. Indien in de acceptatie wijzigingen ten opzichte van de aanbieding zijn aangebracht komt in
afwijking van het voorgaande lid de opdracht pas tot stand, nadat opdrachtnemer de
opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de aanbieding in te stemmen.
5. Aanbiedingen of offertes zijn exclusief en gelden niet automatisch voor toekomstige
opdrachten

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst
1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een
inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen
2. Opdrachtnemer heeft het recht om indien een goede uitvoering dit vereist bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd vooraf overlegd worden met de
opdrachtgever.
3. Indien aan het inschakelen van derden, zoals genoemd in lid 1, kosten zijn verbonden, die niet
zijn meegenomen in de offerte, dient vooraf schriftelijk toestemming van opdrachtgever te
worden verkregen.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet
tijdig aan opdrachtnemer 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.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen
tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De opdrachtnemer zal de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Bedoelde wijziging of
aanvulling van de overeenkomst geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
De opdrachtnemer is gerechtigd aan opdrachtgever meerkosten in rekening te brengen.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit
honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen over en weer de in het algemeen rechtsverkeer
vereiste zorgvuldigheid en geheimhouding van alle bijzonderheden in acht nemen met
betrekking tot de informatie waarover zij de beschikking hebben.
2. Bleanded zal alle, in het kader van de opdracht verstrekte informatie, vertrouwelijk behandelen
en de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij de uitvoering van de opdracht.
3. Wij vinden het van groot belang dat de privacy van gegevens die aan ons ter beschikking
worden gesteld wordt gewaarborgd. In dat kader en in het kader van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij een Privacy Verklaring opgesteld. Deze is
te vinden op onze website.

Artikel 7 Eigendomsrechten
1. De rechten met betrekking tot alle producten, die door opdrachtnemer in het kader van de
opdracht worden gebruikt berusten uitsluitend bij opdrachtnemer, voor zover die rechten niet
(tevens) aan derden toekomen.
2. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet
bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in voorgaande leden bedoelde
producten (resultaten), noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling
daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten (resultaten)
bestemd zijn.

Artikel 8 Tarieven, facturering en betaling
1. De tarieven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte.
2. Bleanded behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen.
3. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door cliënt of opdrachtgever, heeft de
opdrachtgever in principe geen recht op restitutie van betaalde gelden.

4. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na factuurdatum Bleanded te betalen door
bijschrijving van het gefactureerde bedrag op een bankrekening van Bleanded. Bij
overschrijding van deze termijn kan de wettelijke (handels)rente in rekening gebracht worden.
5. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldatum heeft
betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In
geval van betalingsverzuim is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de
opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te
schorten zonder dat daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan
worden.
6. Alle met incasso van gefactureerde bedragen gemoeide gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Indien Bleanded aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
deze bepaling is geregeld.
2. De aansprakelijkheid van Bleanded wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de
overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de
tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover
de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan
de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend
kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. Bleanded is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Indien
zich bij de uitvoering van de opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt,
zal die aanspraak zijn beperkt tot het bedrag overeenkomend met het bedrag van de opdracht.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de
opdrachtgever of kandidaat door opdrachtnemer mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen
niet naar behoren heeft opgevolgd.

Artikel 10 Ontbinding
1. Indien één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surséance van
betaling heeft aangevraagd, kan elke partij zonder inachtneming van enige termijn, bij
aangetekend schrijven aan haar wederpartij deze opdracht met onmiddellijke ingang,
tussentijds beëindigen zonder ter zake tot vergoeding van enige schade verplicht te zijn.

2. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang kosteloos
geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag te voldoen.
3. Bij annulering binnen 4 weken tot 1 week voorafgaand aan de startdatum is opdrachtnemer
gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering
binnen een week het volledige bedrag.
4. Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan tot 24 uur voor aanvang worden
afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is opdrachtnemer
gerechtigd het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen.
Indien de opdrachtgever dan wel kandidaat niet op het geplande gesprek verschijnt, worden
dezelfde tarieven gehanteerd.

Artikel 11 Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor
opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van
opdrachtnemer ontstane veranderingen die bij het aangaan van de opdracht niet konden
worden voorzien.
2. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van een
overmacht situatie en met opdrachtgever overleggen over de termijn waarbinnen alsnog tot
(verdere) uitvoering van de opdracht zal worden overgegaan. Indien de overmacht situatie van
tijdelijke aard is, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten
voor de duur dat de overmacht situatie voortduurt.
3. Indien de overmacht situatie naar het oordeel van de opdrachtnemer van blijvende aard is,
kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de opdracht en de daaraan
verbonden gevolgen.
4. Opdrachtnemer is in geval van overmacht nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 12 Beëindiging overeenkomst
1. De opdracht wordt beëindigd op de overeengekomen datum of op het moment dat aan de
overeengekomen inspanning naar de mening van beide partijen is voldaan.
2. Het staat opdrachtnemer vrij eenzijdig de opdracht te beëindigen waarbij opdrachtnemer
alleen de in redelijkheid reeds door haar gemaakte kosten verbonden aan de reeds verrichte
werkzaamheden in rekening zal brengen.

Artikel 13 Toepasselijk recht, geschillen
1. Tenzij anders overeengekomen zal de opdracht onderworpen zijn aan het Nederlands recht.
2. Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdend met of voortvloeiend uit de
overeengekomen opdracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14 Gedeponeerde voorwaarden
kantore van de Kamer van Koophandel

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten

