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1 Toepasselijkheid 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 

overeenkomsten tot uitvoering van werk welke door HEEK 

COACHING zijn aangegaan. 

1.2 Afwijking van de algemene voorwaarden dienen 
uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen. 

1.3 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever 
gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk 

uitgesloten. 

1.4 Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de 
opdrachtgever de voorwaarden en wordt geacht 

stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze 

voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht een 
schriftelijke bevestiging door HEEK COACHING. 

 

2 De overeenkomst 
2.1 De overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk 

worden gesloten. In geval van een schriftelijke 

overeenkomst zijn de in het contract vermelde gegevens 
betreffende de door HEEK COACHING te verrichten 

werkzaamheden, aard van de werkzaamheden, verwacht 

resultaat etc., zo mede gegevens in drukwerken bij de 

aanbieding verstrekt, voor HEEK COACHING niet 

bindend en worden te goeder trouw gegeven. 

2.2 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt op basis van 
informatie verstrekt door de opdrachtgever aan HEEK 

COACHING. 

2.3 Voor een goede uitvoering van de overeenkomst draagt de 
opdrachtgever zorg voor een tijdige verstrekking van 

noodzakelijke informatie aan HEEK COACHING. Tevens 

behoudt HEEK COACHING zich het recht voor om inzage 
te verkrijgen in alle relevante documenten en gegevens. 

2.4 De in het kader van de overeenkomst verkregen gegevens 

zullen door HEEK COACHING vertrouwelijk worden 
behandeld en niet zonder toestemming van de 

opdrachtgever aan derden ter kennis worden gebracht. 

Vertrouwelijke en persoonlijke gegevens aan HEEK 
COACHING meegedeeld door de in opdracht van de 

opdrachtgever begeleide persoon, zullen eerst na diens 

toestemming aan de opdrachtgever of derden worden 
meegedeeld. 

2.5 HEEK COACHING zal zich in het kader van de uitvoering 

van de overeenkomst inspannen om al datgene te doen wat 

in redelijkheid verwacht mag worden om de overeenkomst 

naar tevredenheid van de opdrachtgever te vervullen. 

2.6 Indien zulks naar de mening van HEEK COACHING 
noodzakelijk mocht zijn voor een goede uitvoering van de 

overeenkomst, zal in overleg met de opdrachtgever andere 

deskundigheid worden ingezet. De hieruit voortvloeiende 
kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

 

3 Betalingen 
3.1 HEEK COACHING zal haar werkzaamheden en de bij de 

uitvoering van de werkzaamheden gemaakte kosten aan de 

opdrachtgever factureren inclusief de omzetbelasting, voor 
zover verschuldigd. Voor individuele coaching wel, voor 

groepsactiviteiten niet. 
3.2 Betaling van de facturen dient plaats te vinden uiterlijk 

binnen 15 dagen na dagtekening van de factuur. 

3.3 Bij niet tijdige betaling wordt de opdrachtgever van 
rechtswege vanaf de vervaldatum rente verschuldigd ter 

grootte van 2 % per maand. 

3.4 Eventuele incassokosten worden aan de opdrachtgever in 

rekening gebracht. 

 

4 Aansprakelijkheid 
4.1 Indien HEEK COACHING aansprakelijk mocht zijn, dan 

is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze 

bepaling is geregeld. 
4.2 Indien HEEK COACHING aansprakelijk is voor directe 

schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 

tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de 
opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, 

althans tot maximaal euro 15.000,00 (Zegge: 

vijftienduizend euro). 

4.3 In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, 

wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes 

maanden, de aansprakelijk verder beperkt tot het over de 

laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte. 

4.4 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 gebruiker aan de 

overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet 

aan gebruiker 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. 

4.5 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, 
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 

besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

4.6 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 gebruiker 

of zijn ondergeschikten. 
 

5 Overmacht 

5.1 Als overmacht geldt: elke van de wil van partijen 
onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid 

waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs 

door de opdrachtgever niet meer van HEEK COACHING 
kan worden verlangd. 

5.2 Indien zich een overmachtsituatie voordoet is HEEK 

COACHING gerechtigd om de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst 

definitief te ontbinden, dan wel voor uitvoering van de 

overeenkomst door een derde zorg te dragen. Met de 
opdrachtgever zal hiertoe overleg worden gevoerd. 

5.3 HEEK COACHING is gerechtigd betaling te vorderen van 

de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende 
overeenkomst zijn verricht, voordat van de 

overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken. 

 

6 Ontbinding overeenkomst 

6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, 

tenzij uit de overeenkomst zelf of uit de aard en strekking 
van de opdracht het tegendeel voortvloeit  

6.2 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door ieder der 

partijen worden opgezegd met inachtneming van een 
termijn van één maand. De opdrachtgever is alsdan 

gehouden aan HEEK COACHING de overeengekomen 

werkzaamheden voorzover zij zijn verricht te vergoeden. 
 

7 Toepasselijk recht 

7.1 Op alle aanbevelingen en alle overeenkomsten waarop de 
onderhevige algemene voorwaarden van toepassing zijn, is 

het Nederlandse recht van toepassing. 
7.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met 

de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing 

zijn zullen worden beslecht door de bevoegde rechter 
binnen het Arrondissement Zutphen. 

 


