
 

 
 
 

Algemene voorwaarden Slijkhuis Leadership & Learning.  

 

Artikel 1. Definities 

1 In deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘de leverancier’ en ‘de 
opdrachtgever’.  

2 Met ‘de leverancier’ wordt bedoeld Slijkhuis Leadership & Learning, gevestigd te Maastricht 
en geregistreerd bij de kamer van Koophandel onder nummer 14087738. 

3 Met ‘de opdrachtgever’ wordt bedoeld de consument of zakelijke klant die (mede) een 
dienst afneemt van Slijkhuis Leadership & Learning 0f de intentie heeft dit te doen. 

4 Met ‘consument’ wordt bedoeld de natuurlijke person die niet handelt in de uitoefening van 
een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de leverancier. 

5 Met ‘zakelijke klant’ wordt bedoeld  iedere natuurlijk- en / of rechtspersoon die staat 
ingeschreven bij het handelsregister van de KvK of enig ander handelsregister en die 
handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst met de leverancier 
aangaat dan wel aan de leverancier een aanbieding doet. 

6 Overeenkomst of opdracht: onder overeenkomst of opdracht wordt verstaan de 
overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de leverancier zich jegens 
de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. De werking van de 
artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.  

 

Artikel 2 Toepassingsgebied 

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, 
offertes en overeenkomsten van Slijkhuis Leadership & Learning en de opdrachtgevers, 
respectievelijk hun rechtsopvolgers.  

2 Bij strijd van algemene voorwaarden van opdrachtgevers met deze algemene voorwaarden  
gaan de algemene voorwaarden van de leverancier voor. 

 

Artikel 3 Offertes 

1 op grond van de door de opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Slijkhuis Leadership 
& Learning een offerte gemaakt. 

2 De opdrachtgevers staat er voor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor 
de opzet en uitvoering van de betreffende opdracht heeft verstrekt.  
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3 Uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, tenzij expliciet 
anders vermeld.  

 

Artikel 4 Tarieven en kosten  

1 Voor de dienstverlening door de leverancier zullen de gebruikelijke tarieven in rekening 
worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de leverancier schriftelijk anders is 
overeengekomen.  

2 Leverancier heeft het recht het (uur) tarief periodiek te wijzigen.  

3 Eventuele reiskosten en andere opdrachtgebonden kosten kunnen afzonderlijk worden 
berekend, voorzover deze niet zijn inbegrepen. Deze staan als zodanig vermeld in de offerte.  

4 Alle door Slijkhuis Leadership & Learning opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.  

 

Artikel 5 Opdrachten 

1 Leverancier is bevoegd om derden te betrekken bij het uitvoeren van een opdracht, indien 
dit is vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst.  

2 Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van de leverancier, niet tot 
een resultaatsverplichting. Leverancier zal zich inspannen het door de opdrachtgever 
gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.  

3 De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van 
de opdracht tijdig te verstrekken.  

4 Aangezien alle diensten waartoe de opdrachtgever opdracht kan geven aan Slijkhuis 
Leadership & Learning op maat worden gemaakt op grond van alle informatie en instructies 
die de opdrachtgever zelf aan Slijkhuis Leadership 7 Learning doorgeeft (via een persoonlijk of 
telefonisch gesprek) is het wettelijke herroepingsrecht voor de diensten van Slijkhuis Leadership 
& Learning uitgesloten ingevolge artikel 7:46d lid 4 sub b onderdeel 1 Burgerlijk Wetboek. De 
mogelijkheid van ontbinding overeenkomstig artikelen 7:46 lid 1 en 7:46e Burgerlijk Wetboek is 
Aldus niet van toepassing.  

 

Artikel 6 Afsluiting van de opdracht  

1 In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is 
goedgekeurd.  

2 Binnen een termijn van zeven (7) dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever 
Slijkhuis Leadership & Learning hierover te berichten.  

3 Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht 
te zijn goedgekeurd.  
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Artikel 7 Wijziging van de opdracht: meerwerk 

1 Wanneer leverancier en opdrachtgever tussentijds overeenkomen om de werkwijze of 
omvang van de opdracht aan te passen, aanvaardt de opdrachtgever de hieruit 
voortvloeiende veranderingen in de planning en kostenraming. De gevolgen van de 
veranderingen worden door Slijkhuis Leadership & Learning zo snel mogelijk gemeld aan de 
opdrachtgever.  

2 Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen 
van de opdrachtgever, zal Slijkhuis Leadership & Learning de noodzakelijke aanpassingen 
aanbrengen indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt 
tot meerwerk, zal dit als aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.  

 

Artikel 8 Betaling  

1 Alle door Slijkhuis Leadership & Learning opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. 

2 Tenzij tussen de opdrachtgever en leverancier anders overeengekomen dient betaling van 
facturen van leverancier te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. 

3 De opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of schorting beroepen. 

4 Leverancier is bevoegd zijn verbintenis tot afgifte van zaken die zij voor opdrachtgever in 
verband met de uitvoering van de opdracht onder zich heeft, op te schorten, totdat de 
opeisbare vorderingen ter zake van de opdracht zijn voldaan.  

5 In geval van liquidatie, faillissement , beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever 
zijn de vorderingen van de leverancier op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

6 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere 
ingebrekestelling noodzakelijk is.  

7. Opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de 
factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog 
openstaande bedragen. 

8 Alle kosten die Slijkhuis Leadership & Learning moet maken om het haar toekomende te 
innen, komen voor rekening van de opdrachtgever.  

 

Artikel 9 Tussentijdse beëindiging van de opdracht  

1 Indien een van de partijen van mening is dat aan de uitvoering van de overeengekomen 
opdracht niet meer kan worden voldaan, kan deze, indien schriftelijk gemotiveerd aan de 
wederpartij bekend gemaakt, voortijdig, eenzijdig worden beëindigd. 

2 Slijkhuis Leadership & Learning heeft, indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de 
opdrachtgever, vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op  
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compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als 
uitgangspunt wordt gehanteerd.  

3 Slijkhuis Leadership & Learning mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts 
gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed 
onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan 
worden gevergd. Slijkhuis Leadership & Learning behoudt daarbij aanspraak op betaling van 
de declaraties voor de verrichte werkzaamheden tot die tijd, waarbij aan de opdrachtgever 
onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking 
zullen worden geteld. voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening 
gebracht. 

 

Artikel 10 Overlijden van de opdrachtgever  

1 In geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op 
zijn rechtverkrijgenden, onder algemene titel.  

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid leverancier ten aanzien van zakelijke klanten 

1 Slijkhuis Leadership & Learning is voor niet, onjuiste, of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de 
opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of 
grove schuld van leverancier.  

2 In dat geval is Slijkhuis Leadership & Learning slechts aansprakelijk voor directe schade. 
Slijkhuis Leadership & Learning is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte 
schade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde 
boetes  en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en 
/ of derden die Slijkhuis Leadership & Learning bij de uitvoering ban de overeenkomst heeft 
ingeschakeld, of voor het niet deugdelijk functioneren van door de leverancier bij de uitvoering 
van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere 
zaken, geen uitgezonderd 

3 Indien er voor Slijkhuis Leadership & Learning op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor 
schade die opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming van andere verplichtingen uit deze overeenkomst door de leverancier, is deze 
aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde, met uitzondering 
van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst 
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  

4 Schade waarvoor de leverancier op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts 
voor vergoeding in aanmerking, indien de opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na 
het ontstaan daarvan schriftelijk ter kennis heeft gegeven aan Slijkhuis Leadership & Learning , 
tenzij opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder 
heeft kunnen melden.  
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5 Slijkhuis Leadership & Learning is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die 
ontstaan is doordat Slijkhuis Leadership & Learning is uitgegaan van door of namens de 
opdrachtgever verstrekte onvolledige of onjuiste gegevens of informatie. 

6 Slijkhuis Leadership & Learning is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals het 
bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.  

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid leverancier ten aanzien van consumenten 

1 Slijkhuis Leadership & Learning is slechts aansprakelijk voor schade bij consumenten indien 
deze voortvloeit uit een wettelijke verplichting tot schadevergoeding.  

2 Schade waarvoor leverancier op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor 
vergoeding in aanmerking, indien opdrachtgever deze binnen veertien  (14) dagen na het 
ontstaan daarvan schriftelijk ter kennis heeft gegeven aan Slijkhuis Leadership & Learning , tenzij 
opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft 
kunnen melden. 

3 Slijkhuis Leadership & Learning is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die 
ontstaan is doordat Slijkhuis Leadership & Learning is uitgegaan van door of namens de 
opdrachtgever verstrekte onvolledige of onjuiste gegevens of informatie. 

4 Slijkhuis Leadership & Learning is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals het 
bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.  

 

Artikel 13 Vertrouwelijkheid  

1 De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de opdrachtgever 
die hij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan hij weet of kan aannemen dat 
ze vertrouwelijk zijn. 

2 Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht. 

3 De leverancier zal maatregelen treffen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie, op 
papier of in een elektronisch bestand, in handen van derden komt.  

 

Artikel 14 Klachten  

1 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige 
opdracht dient door de opdrachtgever bij Slijkhuis Leadership & Learning schriftelijk te zijn 
ingediend binnen veertien (14) dagen na de verschijning en / of openbaarmaking, op verval 
van iedere aanspraak. De leverancier zal geen beroep doen op deze termijn, als de bezwaren 
niet binnen deze termijn kenbaar konden zijn. 
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2 Slijkhuis Leadership & Learning zal zich inspannen om, in overeenstemming met het vorige lid 
ingediende klacht, op kortst mogelijke termijn zo goed mogelijk aft e handelen. 

3 Het indien van een klacht laat de overige verplichtingen, waaronder uitdrukkelijk begrepen 
de betalingsverplichtingen, van de opdrachtgever onverlet. 

4 Indien de klant door Slijkhuis Leadership & Learning gegrond wordt bevonden, is de 
leverancier uitsluitend verplicht de ondeugdelijkheden te herstellen, dan welt e vervangen, dan 
welt e crediteren, een en ander te opdrachtgevers keuze, zonder dat opdrachtgever 
daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook 

 

Artikel 14 Toepasselijk recht 

1 Op de rechtsverhouding tussen de leverancier en de opdrachtgevers is het Nederlands recht 
van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen 
de leverancier en de opdrachtgever mocht bestaan, kennis te nemen. 

Artikel 15Kennisneming algemene voorwaarden 

1 Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van een april tweeduizendenzeventien 
(01-04-2017) en liggen ter inzage ter kantore van de leverancier 

2 Deze algemene voorwaarden worden met de offerte of de opdrachtbevestiging aan de 
opdrachtgever gestuurd en of aan deze ter hand gesteld dan wel – indien dit redelijkerwijze 
niet mogelijk is – op diens eerste verzoek kosteloos aan opdrachtgever toegezonden 

3 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen via de website van de leverancier 
www.slijkhuis-ll.eu  

 


