
 

Algemene voorwaarden 
 
Artikel 1: Toepasselijkheid 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ‘LiDRS B.V.’, hierna te noemen: 
‘leverancier’, en de ‘opdrachtgever’ betreffende het gebruik van diensten in de vorm van trainingen, coaching, 
advies, lezingen en anderszins opdrachten die voortvloeien uit werkzaamheden in naam van ‘LiDRS B.V.’. 
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd 
door de leverancier.  
1.3 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door leverancier 
schriftelijk zijn aanvaard. 
 
Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst 
De overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever komt tot stand door opdrachtbevestiging door de 
leverancier en de opdrachtgever middels schriftelijke bevestiging; of door schriftelijke bevestiging door 
leverancier aan de opdrachtgever van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht. 
 
Artikel 3: Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever 
3.1 De opdrachtgever heeft het recht de opdracht voor de leverancier per brief of e-mail te annuleren. De 
ontvangst van deze annulering zal door de leverancier bevestigd dienen te worden alvorens de annulering 
rechtsgeldig is. 
3.2 Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 2 dagen voor aanvang van de eerste 
schrijfactiviteiten door de leverancier geschieden.  
3.3 Indien de leverancier de schrijfopdracht is begonnen zal een evenredig deel van het uitgevoerde werk, in 
relatie tot de opdracht, in rekening worden gebracht.  
3.4. De leverancier zal te allen tijde het uitgevoerde werk naar de opdrachtgever sturen. 
3.5. Voor open inschrijvingen zal bij annulering 3 weken voor aanvang 15% van het totaalbedrag in rekening 
worden gebracht, 2 weken voor aanvang 25% en 1 week voor aanvang 50%.  
 
Artikel 4: Prijzen 
Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2. 
 
Artikel 5: Betaling bedrijven 
5.1. Leverancier brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een 
factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen uiterlijk twee weken na factuurdatum, 
zonder opschorting of verrekening door leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  
5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige 
ingebrekestelling in verzuim. Indien tijdige betaling achterwege blijft is leverancier gerechtigd de uitvoering van 
de opdracht onmiddellijk op te schorten. 
5.3 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan leverancier alle in redelijkheid gemaakte 
gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden,waaronder steeds zullen zijn begrepen de 
kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en 
advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. 
 
Artikel 6: Betaling particulieren 
6.1 Leverancier brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een 
e-mail. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen voordat de leverancier de werkzaamheden 
aanvangt. 
 
Artikel 7: Aansprakelijkheid 
7.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook 
ontstaan aan (eigendom van) de opdrachtgever en/of deelnemer. 
7.2 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde 
winst en schade door bedrijfsstagnatie.  
7.3 Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade 
behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voorzover de verzekeraar in 
voorkomend geval tot uitkering overgaat. 
7.4 Leverancier zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake 
van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te 
spreken. 
 
Artikel 8: Overige voorwaarden 
8.1 De voertaal van de leverancier is Nederlands. Indien een andere taal dan het Nederlands als voertaal 
gewenst is, dient dat vooraf bij leverancier bekend te zijn gemaakt.  
 
Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op iedere overeenkomst tussen leverancier en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.  

 


