Algemene voorwaarden van dienstverlening APK voor lijf en
bedrijf

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Monique Sajet van APK voor lijf en bedrijf, die deze
algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van haar diensten als
trainer/coach
2. Opdrachtgever:
3. Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
betreffende een overeengekomen dienstverlening.
4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen
opdrachtnemer en opdrachtgever
Artikel 2. Offertes en tarieven

1. De offerte omvat een omschrijving van de te leveren training met begin – en
eindtijd en thema.
2. Geldigheid van de in de offerte genoemde prijzen is 30 dagen.
3. De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief btw tenzij anders
aangegeven.
Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar het beste inzicht, vermogen en in
overeenstemming met goed vakmanschap uitvoeren.
2. Bij verhindering van de opdrachtnemer wordt het werk door een
vakbekwame collega uitgevoerd. Opdrachtgever heeft geen recht op
restitutie van de overeengekomen prijs.
Artikel 4. Annulering / beëindiging van de overeenkomst

1.
2.
3.

Bij annulering tot 6 weken is uitsluitend het het inschrijfgeld v erschuldigd.
Binnen 6 weken voor aanvang van de training wordt 50 % van het
verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
Bij afzegging of verplaatsing binnen 1 week wordt 90 % in rekening gebracht.

Artikel 5. Geheimhouding en intellectuele eigendom

1. Partijen zoals genoemd onder artikel 1 zijn verplicht tot geheimhouding van
alle vertrouwelijke informatie die zij hebben verkregen.
Artikel 6. Facturering en betaling

1.
2.
3.

Facturering vindt plaats op grond van het in de offerte opgenomen
betalingsschema.
50 % van de betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum,
tenzij anders overeengekomen.
50 % van de betaling dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training
betaald te zijn.

Artikel 7. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing.
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