
Algemene Voorwaarden 

voor dienstverlening door Marinke Oud 

 

 

A. Algemeen 

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Ondernemer (tevens bedrijfsnaam) Marinke Oud, KvK nummer 73725900, die deze 

Algemene Voorwaarden hanteert;  

2. Dienstverlening: het aanbieden van workshops, trainingen, coaching en aanverwante 

diensten;  

3. Klant: een beroeps- of bedrijfsmatig handelend(e) (rechts)persoon, of natuurlijk persoon 

en tevens de contractuele en zakelijke wederpartij van de Ondernemer;  

4. Partijen: Ondernemer en Klant;  

5. Overeenkomst: een door Ondernemer uit te voeren opdracht voor een Klant;  

6. Training, Coaching of Workshop: onderdeel van de Dienstverlening van Ondernemer;  

7. Training- of Coachingsafspraak: de afspraak tussen Partijen voor het uitvoeren van een 

onderdeel van de Dienstverlening door Ondernemer op een bepaalde dag/dagen, zowel 

online als op locatie;  

8. Privacy Verklaring: de door Ondernemer opgestelde en aan deze Algemene Voorwaarden 

aangehechte verklaring omtrent de verwerking van persoonsgegevens van Klant door 

Ondernemer in de uitvoering van haar Dienstverlening. 

 

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Ondernemer, 

op alle Overeenkomsten die de Ondernemer sluit en op alle Overeenkomsten die hiervan het 

gevolg kunnen zijn. De Ondernemer mag deze Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig 

wijzigen en zal de Klant daarvan op de hoogte stellen. Enige algemene voorwaarden van de 

Klant worden hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.  

 

3. Klant verklaart dat deze Algemene Voorwaarden hem/haar voorafgaand aan het sluiten van 

de Overeenkomst met Ondernemer ter hand zijn gesteld. Klant verklaart bovendien expliciet 

de inhoud van deze Algemene Voorwaarden tot zich te hebben genomen en verklaart zich 

expliciet akkoord.  

 

  



Artikel 1   Totstandkoming overeenkomst 

 

1. De overeenkomst komt tot stand doordat het schriftelijk aanbod inclusief de algemene 

voorwaarden zijn aanvaard door de Klant. 

 

2. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst, kun je geen rechten ontlenen 

aan door Ondernemer gedane uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, 

toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.  

 

3. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer: 

✓ wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, 

✓ wat de duur ervan is en 

✓ wat de gevraagde vergoeding is 

 

4. Het kan natuurlijk voorkomen dat een aanbod of offerte een kennelijke vergissing of 

verschrijving bevat. Ondernemer kan hier niet aan gehouden worden. 

 

5. Alle aanbiedingen en prijsopgaven door Ondernemer zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een 

termijn van aanvaarding is gesteld. 

 

6. Ondernemer kan altijd prijswijzigingen doorvoeren 

 

7. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeldt. 

 

8. Als de Klant het aanbod wil aanvaarden die op onderdelen afwijkt van het aanbod, dan is 

Ondernemer daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand. 

 

9. Gestelde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.  

 

10. Een aanbod of offerte wordt altijd gebaseerd op de door Klant verstrekte informatie, 

waarbij Klant zelf verantwoordelijk bent voor de juistheid en volledigheid hiervan. De 

Klant is dan ook verplicht alle relevante informatie te geven die van belang is voor het 

aanbod. Ondernemer zou om die reden een aanbod kunnen herroepen. 

 

Artikel 2    Uitvoering van de overeenkomst en meerwerk 

 

1. Ondernemer zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en 

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting). 

 

2. Indien Ondernemer dit opportuun acht, kan zij voor de uitvoering van de 

werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst ter zake kundige derden inschakelen, 

waaronder Coaches/Trainers. 

3. Ondernemer draagt er zorg voor dat de werkzaamheden worden verricht door ter zake 

deskundige personen, waaronder Coaches en Trainers. 

 



4. De Klant is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, die 

noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen 

initiatief als op verzoek van Ondernemer. 

 

5. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen 

reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

 

6. Wijzigingen in de opdracht of meerwerk komen voor rekening van de Klant.  

 

7. Ondernemer kan altijd de uitvoering van de overeenkomst aanpassen of wijzigen, indien 

nodig geacht. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de 

overeengekomen opdracht en het beoogde resultaat.  

 

8. De looptijd van de overeenkomst kan verschillen. De looptijd en duur wordt zo mogelijk 

vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd, maar is altijd indicatief. Overschrijding van 

termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.  

 

9. Het kan voorkomen dat er bij open inschrijving training-, groepsprogramma’s en 

workshops LIVEstreams worden opgenomen of op andere wijze beeld- / videomateriaal 

wordt gemaakt, waarin Klant mogelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht. Uiteraard 

wordt hier zorgvuldig mee omgegaan. Klant verleent toestemming aan Ondernemer om 

dit te gebruiken en ziet zo nodig af van mogelijk (portret)rechten. 

 

10. Ondernemer geeft van tevoren aan welke eventuele gegevens, apparatuur en/of ruimtes 

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Klant zorgt ervoor dat dit - en de 

zaken die redelijkerwijs noodzakelijk zijn - is geregeld. 

 

11. Indien Klant hier niet aan heeft voldaan, heeft dat gevolgen voor de uitvoering van de 

opdracht en zodoende heeft Ondernemer het recht de uitvoering van de 

werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten 

volgens de gebruikelijke tarieven bij Klant in rekening te brengen. 

 

12. Klant zorgt verder dat Ondernemer tijdig, dat wil zeggen voordat er door Ondernemer 

begonnen dient te worden met de uitvoering van de werkzaamheden, de beschikking 

heeft over:  

 

✓ De locatie waar Ondernemer werkzaamheden gaat uitvoeren; 

✓ Elektriciteit, apparatuur en alle redelijke benodigdheden die voor een goede 

uitvoering van het werk nodig zijn; 

✓ Een veilige plaats waar alle voorzorgsmaatregelen zijn getroffen teneinde letsel 

en schade te voorkomen. 

          Deze zaken worden om niet ter beschikking gesteld. 

13. Ondernemer verplicht zich tot geheimhouding van alle, in het kader van de 

Overeenkomst door de Klant aan Ondernemer verstrekte, gegevens. Alles dat door een 

Klant gezegd wordt tijdens een Training/Coachingsafspraak valt onder de 

geheimhoudingsplicht van Ondernemer en elke door Ondernemer ingeschakelde 

Coach/Trainer en zal derhalve nimmer doorgespeeld worden aan derden, tenzij de 



Ondernemer hiertoe wegens een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel wordt 

gedwongen.  

 

14. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens van de Klant door Ondernemer, 

geldt het bepaalde in de aangehechte Privacy Verklaring van Ondernemer. 

 

Artikel 3  Overmacht 

 

1. Indien Ondernemer door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar 

verplichtingen jegens Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen 

opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.   

 

2. Duurt de overmachtstoestand langer dan één maand, dan hebben beide Partijen het recht de 

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, voor zover de 

overmachtstoestand dit rechtvaardigt, één en ander in overeenstemming met wat verder in 

deze Algemene Voorwaarden is bepaald. Ondernemer brengt in een dergelijk geval alle 

kosten in rekening voor de tot het moment van overmacht uitgevoerde werkzaamheden 

en/of gemaakte kosten in het kader van de Overeenkomst. Indien vooruit is betaald, krijgt 

Klant het voorschot voor de nog niet uitgevoerde werkzaamheden binnen 30 dagen 

terugbetaald.  

 

3. In geval van overmacht van Ondernemer heeft Klant geen recht op enige 

(schade)vergoeding, ook niet als Klant als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht 

hebben. 

 

4. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Ondernemer onafhankelijke 

omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Klant geheel of 

gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in 

redelijkheid niet van Ondernemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten 

tijde van het overeenkomen van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden 

worden ook gerekend, doch niet beperkt tot: maatregelen van enige overheidsinstantie, 

onvoldoende personele bezetting wegens ziekte, overmacht bij een ingeschakelde derde en 

technische storingen en overmacht bij het verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin 

van het woord. 

 

Artikel 4  Aansprakelijkheid  

 

1. Ondernemer is met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden slechts 

aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de 

werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van niet in acht nemen van de 

zorgvuldigheid, deskundigheid, en het vakmanschap waarop bij de uitvoering van de 

werkzaamheden in het kader van de opdracht redelijkerwijs mag worden vertrouwd.  

 



2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onvolledigheid of onjuistheid 

van door de Klant aan Ondernemer of de Coach/ Trainer verstrekte informatie. Ondernemer 

is tevens nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, hieronder inbegrepen gevolgschade en 

of bedrijfsschade, welke Klant mocht lijden door gebreken in de uitvoering van de 

Overeenkomst. 

 

3. Ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door het annuleren 

van een Training/Coachingsafspraak. 

 

4. Ondernemer aanvaardt geen enige aansprakelijkheid voor het al dan niet opvolgen en/of 

interpreteren door de Klant van aanbevelingen in het schriftelijke materiaal en/of van 

mondelinge aanwijzingen tijdens of na de Training/Coaching of Workshop.  

 

5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de 

schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Ondernemer meldt. 

Iedere aanspraak tot schadevergoeding tegen de Ondernemer vervalt door het enkele 

verloop van één (1) maand na het ontstaan van de vordering.  

 

6. In geval, niettegenstaande de in dit artikel vervatte aansprakelijkheidsuitsluiting, enige 

aansprakelijkheid ter zake van directe of indirecte schade op Ondernemer mocht rusten, dan 

zal de aansprakelijkheid van Ondernemer te allen tijde beperkt zijn tot het factuurbedrag, 

dat Ondernemer de Klant in het kader van de Overeenkomst in de 6 maanden voorafgaand 

aan de schadeveroorzakende gebeurtenis in rekening heeft gebracht, met dien verstande, 

dat dit het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Ondernemer haar uitkeert, 

nimmer te boven gaat. 

 

 

Artikel 5  Ontbinding, opschorting en annulering van een Overeenkomst  

 

1. Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met de 

Ondernemer gesloten Overeenkomst voldoet, is de Ondernemer gerechtigd de 

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de 

Overeenkomst op de schorten. De Ondernemer heeft in die gevallen voorts het recht om 

onmiddellijk voldoening te vorderen van al hetgeen de Klant ingevolge de Overeenkomst 

verschuldigd is. 

 

2. Een en ander laat onverlet de overige aan de Ondernemer toekomende rechten, waaronder 

begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade. In geval van 

een ontbinding als genoemd in het eerste lid van dit artikel is de Ondernemer nooit 

gehouden tot enige vergoeding van schade aan de Klant.  

 

3. Indien de Klant ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door de Ondernemer 

onmogelijk maakt en/of verhindert, of nakoming (reeds) blijvend onmogelijk is, heeft de 

Ondernemer het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.  

 

4. Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt de Ondernemer het recht op 

vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.  



 

5. In het kader van dit artikel en deze Algemene Voorwaarden verklaart de Klant als 

professioneel ondernemer danwel als beroeps- of bedrijfsmatig handelend persoon te 

kwalificeren en verklaart de Klant om die reden geheel af te zien van enig consumentenrecht, 

waaronder het herroepingsrecht. 

 

6. Ondernemer heeft bovendien het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling 

geheel of gedeeltelijk, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien: 

✓ Klant zijn bedrijf is stilgelegd of geliquideerd, 

✓ Er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van jouw vermogen ofwel  

✓ Je het bedrijf aan derden overdraagt 

Dit geldt onverminderd de aan Ondernemer verder toekomende rechten. 

7. Mocht de Klant willen annuleren, voordat Ondernemer is begonnen met de uitvoering van de 

opdracht, dan worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht: 

✓ Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren tot het moment van de 

opdracht: 20% annuleringskosten van de totale hoofdsom; 

✓ Tussen de 1 maand en 2 weken vanaf het moment van annuleren tot het moment 

van de opdracht: 50% annuleringskosten van de totale hoofdsom. 

✓ Tussen 1 dag en 2 weken vanaf het moment van annuleren tot het moment van de 

opdracht 75% van de totale hoofdsom; 

✓ Op de dag zelf (24 uur voor de opdracht), ook zonder bericht: 100% 

annuleringskosten van de totale hoofdsom en eventuele reis- en verblijfkosten dan 

wel kosten voor geboekte/gehuurde ruimten. 

 

8. Bij het volgen van een (Online) Programma (duurovereenkomst) gelden de volgende 

specifieke annuleringsvoorwaarden: 

✓ Voor het deelnemen aan een programma is 100% commitment gevraagd. Annulering 

is tijdens de looptijd van een traject niet mogelijk. Als de Klant om welke reden dan 

ook zelf besluit te stoppen, is er geen restitutie van het afgesproken totaalbedrag 

mogelijk, tenzij er van beide kanten sprake is van een samenwerking die niet (meer) 

matcht of er sprake is van een zwaarwegende reden.  

Dit is aan Ondernemer om te bepalen.  

✓ Alle ontvangen documenten en andere ontvangen zaken dienen na het vooraf 

annuleren te worden geretourneerd, teruggezonden of teruggegeven. De toegang 

tot de online omgeving en eventuele andere systemen, zal worden ontzegd. 

 

9. Bij het volgen van een training (of workshops, masterclass, event, webinar), gelden de 

volgende specifieke annuleringsvoorwaarden. Dit is niet restitueerbaar. Wel is het mogelijk 

om iemand anders in de plaats te laten komen. 

✓ Wanneer Klant (of jouw vervanger) op de dag van de training zonder afmelding niet 

aanwezig is, wordt dit beschouwd als annulering. Het is dan niet meer mogelijk om 

deel te nemen op een andere datum of een andere training te bezoeken. 

✓ Als er sprake is van een zwaarwegende reden kan Ondernemer besluiten af te wijken 

van hetgeen in dit artikel is geregeld. Het is aan Ondernemerom te bepalen of er 

sprake is van een zwaarwegende reden.  

 



10. Annuleren in andere omstandigheden (of bij andere dienstverlening) dan hierboven vermeld, 

is niet mogelijk. 

 

11. Voor het zonder reden verzetten van afspraken of het vergeten van afspraken heeft 

Ondernemer het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte 

ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera.  

 

12. Ondernemer heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet 

naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van 

overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de 

familie- en vriendenkring.  

 

13. Bij individuele of losse afspraken die de Klant binnen 48 uur wil annuleren of verzetten, heeft 

Ondernemer het recht om annuleringskosten door te berekenen.  

 

14. Is Ondernemer toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan 

leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar 

zal Ondernemer zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. 

Ondernemer zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.  

 

15. Annulering is een feit als Ondernemer de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als 

moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het 

tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail. 

 

Artikel 6  Betaling 

 

1. De betaalverplichting ontstaat, zodra de overeenkomst is afgesloten. 

 

2. De betaling vindt plaats: 

✓ ofwel rechtstreeks via de website; ofwel 

✓ binnen 14 dagen na factuurdatum. 

 

3. Facturatie en betaling gebeurt digitaal en voorafgaand aan of tijdens de dienstverlening, 

conform afspraak. 

 

4. Bij langlopende opdrachten (zoals een programma) is het mogelijk om tegen een meerprijs in 

termijnen te betalen. 

 

5. Bij het volgen van een programma zal Ondernemer een aanbetaling van de Klant vragen. De 

hoogte hiervan is afhankelijk van de dienst, maar staat opgenomen in het aanbod of de 

offerte. 

 

6. De eventuele kosten die Ondernemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals 

materiaal, reis- en verblijfkosten, stockillustraties, licentiekosten, drukwerkkosten kosten 

voor prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden voor advies, productie en 

begeleiding e.d., zijn onderdeel van het totale aanbod. 

 



7. Reiskosten worden separaat opgenomen op de factuur en bedragen € 0,19 per kilometer, 

tenzij anders opgenomen in het aanbod. 

 

8. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur dient Klant binnen 7 dagen na ontvangst van de 

factuur schriftelijk te melden aan Ondernemer. 

 

9. Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur, schorten de betalingsverplichting 

voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op. 

 

10. Als Klant niet tijdig betaalt, is Klant van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de 

betalingstermijn. Zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. 

 

11. Vanaf dat moment zal Ondernemer I aanspraak maken op: 

✓ de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag 

tot de algehele voldoening; 

✓ de buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor 

Buitengerechtelijke Incassokosten” (zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW). 

 

12. Bij overschrijding van de betaaltermijn, kan Ondernemer besluiten de uitvoering van de 

overeenkomst of levering van een product op te schorten. Ondernemer is niet aansprakelijk 

voor eventuele schade die Klant hierdoor lijdt. 

 

13. Indien hetgeen in voornoemde leden zich voordoet, kan Ondernemer de kosten die dit met 

zich meebrengt, aan Klant doorberekenen. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals 

gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op klant worden verhaald. 

 

Artikel 7 Klachten  

 

1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, maar in elk 

geval binnen veertien dagen na het ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven 

worden ingediend bij Ondernemer via het e-mailadres [info@marinkeoud.nl]. 

 

2. Ondernemer beantwoordt de binnengekomen klacht binnen een termijn van veertien dagen, 

gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. 

 

 

Artikel 8  Geschillen, toepasselijk recht en forumkeuze  

 

1. Alvorens zich tot een rechter te wenden, zullen Partijen het uiterste trachten om tot een 

voor beide Partijen acceptabele oplossing te komen.  

 

2. Elk geschil dat zich tussen Partijen voordoet en niet conform lid 1 van dit artikel kan worden 

opgelost, zal worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement van de 

vestigingsplaats van Ondernemer.  

 



3. Op alle diensten en Overeenkomsten van Ondernemer is het Nederlands recht van 

toepassing.  

 

 

Artikel 9  Intellectuele eigendom  

 

1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de dienstverlening en de daaruit 

voortvloeiende of mee samenhangende materialen, ontwerpen, schetsen, foto’s, illustraties, 

informatie, presentaties, concepten, adviezen, filmpjes, documenten enzovoorts berusten 

exclusief bij Ondernemer. Onder deze rechten van intellectuele eigendom wordt verstaan: 

auteursrechten op verstrekte materialen, of rechten die in verband staan met de website en 

handelsnaam en andere rechten van intellectuele eigendom in de meest ruime zin van het 

woord.  

 

2. Ondernemer verleent Klant het recht de in het kader van de tussen Partijen bestaande 

Overeenkomst vervaardigde documenten te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn 

vervaardigd. Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan, buiten dit gebruiksrecht om, direct 

of indirect, materialen, adviezen, werkmethoden en andere producten beschermd door de 

intellectuele eigendom van de Ondernemer in de meest ruime zin, aan te passen, te 

verveelvoudigen, door te sturen, openbaar te maken en of aan te bieden, behoudens met 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemer.  

 

3. Ondernemer heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, 

een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, bij de Klant in rekening te brengen. 

 

4. Ondernemer behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen 

kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. Ondernemer mag daarbij vertrouwelijke 

informatie niet ter kennis aan derden brengen. 

 

5. Na het voltooien van de opdracht hebben zowel Klant als ondernemer geen bewaarplicht 

jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens. 

 

6. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet bedoeld om enige rechten van 

intellectuele eigendom op de Klant over te dragen. 

 

 

Artikel 10  Slotbepalingen  

 

1. Indien door rechterlijke tussenkomst 1 of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden 

buiten toepassing worden verklaard, blijven de andere bepalingen onverkort hun 

rechtskracht behouden.  

 

2. Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien Ondernemer geheel of gedeeltelijk 

van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. 


