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Privacy	  Statement	  

	  

Dit	  is	  het	  privacy	  statement	  van	  Van	  Haarst	  BV	  en	  haar	  handelsnamen	  Mastermind	  Instituut	  en	  Van	  
Haarst	  Coaching,	  gevestigd	  te	  Epe	  aan	  de	  Dellenparkweg	  8,	  www.Mastermindinstituut.nl.	  

Toepasselijkheid	  

Dit	  privacy	  statement	  is	  van	  toepassing	  op	  alle	  privacygevoelige	  informatie	  of	  persoonsgegevens	  die	  

u	  aan	  ons	  verstrekt,	  bijvoorbeeld	  via	  een	  inschrijfformulier,	  contactformulier	  of	  bestellingen	  die	  u	  
plaatst.	  Wij	  hechten	  groot	  belang	  aan	  de	  privacy	  van	  onze	  klanten	  en	  betrachten	  daarom	  de	  grootst	  
mogelijke	  zorgvuldigheid	  in	  het	  behandelen	  en	  beschermen	  van	  persoonsgegevens.	  Wij	  verwerken	  

data	  overeenkomstig	  de	  voorwaarden	  die	  daaraan	  worden	  gesteld	  in	  de	  Algemene	  Verordening	  
Gegevensbescherming	  (AVG).	  	  Van	  Haarst	  BV	  is	  de	  verantwoordelijke	  in	  de	  zin	  van	  de	  AVG	  ten	  
aanzien	  van	  de	  verwerking	  van	  uw	  persoonsgegevens.	  Dit	  houdt	  in	  dat	  alleen	  wij	  bepalen	  welke	  

persoonsgegevens	  worden	  verwerkt,	  met	  welk	  doel	  en	  op	  welke	  manier.	  Wij	  zijn	  er	  verantwoordelijk	  
voor	  dat	  uw	  persoonsgegevens	  op	  een	  behoorlijke	  en	  zorgvuldige	  wijze	  worden	  verwerkt	  in	  
overeenstemming	  met	  de	  AVG.	  In	  dit	  privacy	  statement	  leggen	  wij	  uit	  welke	  gegevens	  wij	  verwerken	  

en	  voor	  welke	  doeleinden	  ze	  worden	  gebruikt.	  

Overzicht	  persoonsgegevens	  

Hieronder	  vindt	  u	  een	  overzicht	  van	  de	  persoonsgegevens	  die	  wij	  verwerken:	  
	  

• Voor-‐	  en	  achternaam	  
• Geslacht	  
• Adresgegevens	  

• Telefoonnummer	  
• E-‐mailadres	  
• IP-‐adres	  van	  een	  websitebezoeker	  

• Overige	  persoonsgegevens	  die	  u	  actief	  vertrekt	  bijvoorbeeld	  in	  correspondentie	  en/of	  
telefonisch.	  

Doel	  en	  grondslagen	  verwerking	  persoonsgegevens	  

Door	  akkoord	  te	  gaan	  met	  dit	  privacy	  statement	  geeft	  u	  expliciet	  toestemming	  in	  de	  zin	  van	  artikel	  6	  
lid	  1	  sub	  a	  van	  de	  AVG	  voor	  het	  verwerken	  van	  uw	  persoonsgegevens	  voor	  de	  hierna	  genoemde	  

doelen.	  U	  kunt	  deze	  toestemming	  te	  allen	  tijde	  intrekken.	  Indien	  u	  echter	  bepaalde	  gegevens	  niet	  
aan	  ons	  verstrekt	  of	  niet	  door	  ons	  laat	  verwerken,	  kunnen	  wij	  u	  mogelijk	  niet	  goed	  van	  dienst	  zijn.	  	  
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Indien	  u	  ons	  geen	  expliciete	  toestemming	  heeft	  gegeven	  voor	  het	  verwerken	  van	  uw	  
persoonsgegevens	  of	  indien	  u	  deze	  toestemming	  heeft	  ingetrokken,	  kan	  op	  de	  verwerking	  van	  uw	  
persoonsgegevens	  de	  grondslagen	  van	  de	  artikelen	  6	  lid	  1	  sub	  b,	  sub	  c	  en/of	  sub	  f	  van	  de	  AVG	  van	  

toepassing	  zijn.	  Verwerking	  van	  uw	  persoonsgegevens	  kan	  in	  dat	  geval	  zonder	  uw	  toestemming	  
plaatsvinden,	  mits	  dit	  noodzakelijk	  is	  voor	  de	  uitvoering	  van	  een	  overeenkomst	  waarbij	  u	  partij	  bent	  
of	  wordt,	  dan	  wel	  noodzakelijke	  voor	  de	  behartiging	  van	  de	  gerechtvaardigde	  belangen	  van	  Van	  

Haarst	  BV.	  Daarnaast	  kan	  er	  op	  ons	  een	  wettelijke	  verplichting	  rusten	  om	  uw	  persoonsgegevens	  te	  
verwerken.	  	  
	  

Wij	  verwerken	  uw	  persoonsgegevens	  voor	  de	  volgende	  doelen:	  
	  
• Het	  verzenden	  van	  onze	  nieuwsbrief	  

• U	  te	  kunnen	  bellen	  of	  e-‐mailen	  indien	  dit	  nodig	  is	  ter	  uitvoering	  van	  onze	  dienstverlening	  
• U	  te	  informeren	  over	  wijzigingen	  van	  onze	  diensten	  en	  producten	  
• Om	  goederen	  en	  diensten	  bij	  u	  af	  te	  leveren	  

• U	  te	  factureren	  
	  

Wij	  bewaren	  uw	  persoonsgegevens	  niet	  langer	  dan	  strikt	  nodig	  is	  om	  de	  doelen	  te	  realiseren	  
waarvoor	  uw	  gegevens	  worden	  verzameld.	  

Verstrekking	  aan	  derden	  

Wij	  kunnen	  uw	  persoonsgegevens	  delen	  met	  derden	  als	  dit	  verenigbaar	  is	  met	  de	  hierboven	  
genoemde	  doelen.	  Verstrekking	  aan	  derden	  kan	  noodzakelijk	  zijn	  voor	  het	  uitvoeren	  van	  de	  

overeenkomst	  die	  wij	  met	  u	  sluiten,	  noodzakelijk	  zijn	  voor	  de	  behartiging	  van	  een	  gerechtvaardigd	  
belang	  van	  ons,	  of	  noodzakelijk	  zijn	  om	  te	  voldoen	  aan	  een	  eventuele	  wettelijke	  verplichting	  die	  op	  
ons	  rust.	  Met	  bedrijven	  die	  uw	  gegevens	  verwerken	  in	  onze	  opdracht,	  sluiten	  wij	  een	  

verwerkersovereenkomst	  om	  te	  zorgen	  voor	  eenzelfde	  niveau	  van	  beveiliging	  en	  vertrouwelijkheid	  
van	  uw	  gegevens.	  Wij	  blijven	  verantwoordelijk	  voor	  deze	  verwerkingen.	  Buiten	  de	  voorgaande	  
situaties	  verstrekken	  wij	  uw	  persoonsgegevens	  alleen	  aan	  andere	  derden	  met	  uw	  nadrukkelijke	  

toestemming.	  	  
	  

	  

Commerciële	  doeleinden	  

Wij	  kunnen	  uw	  persoonsgegevens	  gebruiken	  voor	  commerciële	  doeleinden,	  bijvoorbeeld	  om	  u	  nader	  
te	  informeren	  over	  onze	  dienstverlening	  of	  relevante	  producten	  of	  diensten	  van	  zorgvuldig	  
geselecteerde	  organisaties.	  U	  zal	  in	  dat	  geval	  slechts	  worden	  geïnformeerd	  op	  het	  door	  u	  

geregistreerde	  e-‐mailadres.	  Indien	  u	  geen	  informatie	  over	  relevante	  producten	  of	  diensten	  wenst	  te	  
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ontvangen,	  dan	  kunt	  u	  dit	  eenvoudig	  aangeven	  door	  op	  "uitschrijven"	  te	  klikken	  in	  de	  ontvangen	  

email.	  
	  
Uw	  persoonsgegevens	  worden	  door	  ons	  ook	  gebruikt	  voor	  marktonderzoek	  en	  de	  optimalisering	  van	  

onze	  dienstverlening.	  Uw	  persoonsgegevens	  worden	  in	  dat	  kader	  geanonimiseerd	  en	  zijn	  dus	  niet	  
meer	  tot	  u	  herleidbaar.	  
	  

Uw	  gegevens	  worden	  niet	  verkocht	  of	  gedeeld	  met	  derden	  voor	  commerciële	  doeleinden,	  tenzij	  u	  
hiervoor	  uitdrukkelijk	  toestemming	  geeft.	  

Cookies	  

Een	  cookie	  is	  een	  klein	  tekstbestand	  dat	  bij	  het	  eerste	  bezoek	  aan	  deze	  website	  wordt	  opgeslagen	  op	  

uw	  computer,	  tablet	  of	  smartphone.	  U	  kunt	  u	  afmelden	  voor	  deze	  cookies	  door	  uw	  internetbrowser	  
zo	  in	  te	  stellen	  dat	  deze	  geen	  cookies	  meer	  opslaat.	  Daarnaast	  kunt	  u	  ook	  alle	  informatie	  die	  eerder	  
is	  opgeslagen	  via	  de	  instellingen	  van	  uw	  browser	  verwijderen.	  

	  
Wij	  maken	  gebruik	  van	  de	  navolgende	  cookies:	  	  
	  

• Functionele	  cookies:	  dit	  zijn	  cookies	  die	  noodzakelijk	  voor	  de	  technische	  werking	  van	  de	  
website	  en	  uw	  gebruiksgemak.	  Ze	  zorgen	  ervoor	  dat	  de	  website	  naar	  behoren	  werkt	  en	  
onthouden	  bijvoorbeeld	  uw	  voorkeursinstellingen.	  Ook	  kunnen	  wij	  hiermee	  onze	  website	  

optimaliseren.	  Dit	  zijn	  analytische	  cookies	  die	  geen	  inbreuk	  maken	  op	  uw	  privacy	  waarvoor	  wij	  
geen	  voorafgaande	  toestemming	  van	  u	  nodig	  hebben.	  

	  

	  
• Google	  Analytics:	  op	  deze	  website	  worden	  cookies	  geplaatst	  van	  het	  Amerikaanse	  bedrijf	  

Google,	  als	  deel	  van	  de	  “Analytics”-‐dienst.	  	  Van	  Haarst	  BV	  gebruikt	  deze	  dienst	  om	  rapportages	  

te	  krijgen	  over	  de	  wijze	  waarop	  van	  de	  website	  gebruikt	  wordt	  gemaakt	  en	  de	  kwaliteit	  en	  
effectiviteit	  te	  meten.	  Wij	  maken	  gebruik	  van	  Google	  Analytics	  op	  de	  wijze	  die	  door	  de	  
Autoriteit	  Persoonsgegevens	  is	  voorgeschreven	  om	  te	  kunnen	  vallen	  onder	  de	  uitzondering	  in	  

de	  cookiewet,	  waardoor	  wij	  geen	  voorafgaande	  toestemming	  van	  u	  nodig	  hebben	  voor	  gebruik	  
van	  Google	  Analytics.	  	  

	  

Inzien,	  corrigeren	  of	  verwijderen	  	  

U	  heeft	  het	  recht	  om	  uw	  persoonsgegevens	  in	  te	  zien,	  te	  corrigeren	  of	  te	  verwijderen.	  Daarnaast	  
heeft	  u	  het	  recht	  om	  uw	  eventuele	  toestemming	  voor	  de	  gegevensverwerking	  in	  te	  trekken	  of	  
bezwaar	  te	  maken	  tegen	  de	  verwerking	  van	  uw	  persoonsgegevens.	  U	  heeft	  het	  recht	  op	  

gegevensoverdraagbaarheid	  (‘dataportabiliteit’)	  indien	  wij	  over	  digitale	  persoonsgegevens	  
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beschikken	  die	  wij	  óf	  met	  uw	  toestemming	  verwerken	  óf	  verwerken	  om	  een	  overeenkomst	  die	  wij	  

met	  u	  hebben	  gesloten	  uit	  te	  voeren.	  
Dat	  betekent	  dat	  u	  bij	  ons	  een	  verzoek	  kunt	  indienen	  om	  de	  digitale	  persoonsgegevens	  die	  wij	  van	  u	  
bewaren	  in	  een	  leesbaar	  computerbestand	  naar	  u	  of	  een	  ander,	  door	  u	  genoemde	  organisatie,	  te	  

sturen.	  
	  
U	  kunt	  een	  verzoek	  tot	  inzage,	  correctie,	  verwijdering,	  gegevensoverdraging	  van	  uw	  

persoonsgegevens	  of	  verzoek	  tot	  intrekking	  van	  uw	  toestemming	  of	  bezwaar	  op	  de	  verwerking	  van	  
uw	  persoonsgegevens	  sturen	  naar	  administratie@mastermindinstituut.nl	  
	  

Om	  er	  zeker	  van	  te	  zijn	  dat	  het	  verzoek	  tot	  inzage	  door	  u	  is	  gedaan,	  vragen	  wij	  u	  een	  kopie	  van	  uw	  
identiteitsbewijs	  met	  het	  verzoek	  mee	  te	  sturen.	  Maak	  in	  deze	  kopie	  uw	  pasfoto,	  MRZ	  (machine	  
readable	  zone,	  de	  strook	  met	  nummers	  onderaan	  het	  paspoort),	  paspoortnummer	  en	  

Burgerservicenummer	  (BSN)	  zwart.	  Dit	  ter	  bescherming	  van	  uw	  privacy.	  We	  reageren	  zo	  snel	  
mogelijk,	  maar	  binnen	  vier	  weken,	  op	  uw	  verzoek.	  	  
	  

Wij	  willen	  u	  er	  tevens	  op	  wijzen	  dat	  u	  de	  mogelijkheid	  heeft	  om	  een	  klacht	  in	  te	  dienen	  bij	  de	  
nationale	  toezichthouder,	  de	  Autoriteit	  Persoonsgegevens.	  	  

Contact	  	  

Wij	  nemen	  de	  bescherming	  van	  uw	  gegevens	  serieus	  en	  nemen	  passende	  maatregelen	  om	  misbruik,	  

verlies,	  onbevoegde	  toegang,	  ongewenste	  openbaarmaking	  en	  ongeoorloofde	  wijziging	  tegen	  te	  
gaan.	  Als	  u	  de	  indruk	  heeft	  dat	  uw	  gegevens	  niet	  goed	  beveiligd	  zijn	  of	  er	  aanwijzingen	  zijn	  van	  
misbruik,	  neem	  dan	  contact	  op	  via	  administratie@mastermindinstituut.nl	  
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Algemene	  voorwaarden	  

1. Definities	  

1.1	   Overeenkomst:	  de	  overeenkomst	  tussen	  Opdrachtnemer	  en	  Opdrachtgever	  tot	  afname	  van	  
één	  of	  meer	  Begeleidingstrajecten	  van	  Opdrachtnemer.	  

1.2	   Opdrachtnemer:	  Van	  Haarst	  BV,	  en	  haar	  handels	  namen	  Mastermind	  Instituut	  en	  Van	  Haarst	  
Coaching,	  gevestigd	  te	  Epe,	  aan	  de	  Dellenparkweg	  8	  en	  ingeschreven	  in	  het	  handelsregister	  
van	  de	  Kamer	  van	  Koophandel	  onder	  nummer	  32079755.	  	  

1.3	   Begeleidingssproduct(en):	  de	  begeleiding,	  cursus	  of	  training	  die	  door	  Opdrachtnemer	  wordt	  

aangeboden.	  

1.4	   In	  Company-‐	  en	  Maatwerktrajecten:	  alle	  Begeleidingsproducten	  die	  op	  maat	  worden	  
aangeboden	  aan	  een	  Opdrachtgever.	  

1.5	   Individuele	  Begeleiding	  en	  Coaching:	  een	  Begeleidingsproduct	  van	  Opdrachtnemer	  dat	  niet	  
aan	  een	  groep,	  maar	  aan	  een	  individu	  wordt	  gegeven.	  

1.6	   Open	  Inschrijving(en):	  elke	  inschrijving	  voor	  een	  Begeleidingsproduct	  van	  Opdrachtnemer	  die	  

niet	  op	  maat	  is	  gemaakt	  en	  die	  open	  staat	  voor	  inschrijving	  voor	  eenieder.	  

1.7	   Opdrachtgever:	  de	  opdrachtgever	  van	  Opdrachtnemer.	  Opdrachtgevers	  kunnen	  zijn:	  	  

a. Ondernemingen	  die	  Opdrachtnemer	  opdracht	  geven	  voor	  het	  verzorgen	  van	  In	  

Company-‐	  en	  Maatwerktrajecten.	  	  
b. Natuurlijke	  personen	  die	  (in	  het	  kader	  van	  de	  uitoefening	  van	  een	  beroep	  of	  bedrijf)	  aan	  

een	  Begeleidingsproduct	  van	  Opdrachtnemer	  deelnemen	  via	  een	  Open	  Inschrijving.	  

1.8	   Voorwaarden:	  deze	  algemene	  voorwaarden	  	  

2. Toepasselijkheid	  en	  wijziging	  Voorwaarden	  

2.1	   De	  Voorwaarden	  zijn,	  tenzij	  schriftelijk	  anders	  overeengekomen,	  van	  toepassing	  op	  alle	  

overeenkomsten	  met	  Opdrachtgever	  en	  op	  aanvullende	  opdrachten	  en	  vervolgopdrachten.	  

2.2.	   De	  toepasselijkheid	  van	  eventuele	  inkoopvoorwaarden	  of	  andere	  voorwaarden	  van	  
Opdrachtgever	  wordt	  uitdrukkelijk	  van	  de	  hand	  gewezen.	  

2.3.	   Opdrachtnemer	  is	  gerechtigd	  de	  Voorwaarden	  te	  wijzigen.	  Wijzigingen	  van	  de	  Voorwaarden	  
gelden	  ook	  ten	  aanzien	  van	  bestaande	  overeenkomsten.	  Opdrachtnemer	  zal	  wijzigingen	  van	  
de	  Voorwaarden	  bekend	  maken	  op	  www.mastermindinstituut.nl.	  De	  gewijzigde	  Voorwaarden	  
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treden	  vier	  weken	  na	  bekendmaking	  in	  werking,	  of	  zoveel	  later	  als	  in	  de	  bekendmaking	  is	  

bepaald.	  

3. Tarieven	  algemeen	  

3.1	   Betaling	  van	  facturen	  van	  Opdrachtnemer	  dient	  te	  geschieden	  binnen	  veertien	  dagen	  na	  

factuurdatum,	  tenzij	  anders	  vermeld	  op	  de	  factuur.	  	  

3.2	   Opdrachtnemer	  is	  gerechtigd	  haar	  verplichtingen	  jegens	  Opdrachtgever,	  waaronder	  maar	  niet	  
beperkt	  tot	  de	  deelname	  van	  Opdrachtgever	  aan	  een	  Begeleidingsproduct	  van	  

Opdrachtnemer,	  op	  te	  schorten	  zolang	  Opdrachtgever	  niet	  aan	  alle	  (betalings)verplichtingen	  
heeft	  voldaan.	  

4. Tarieven	  In	  Company-‐	  en	  Maatwerktrajecten,	  Individuele	  Begeleiding	  en	  Coaching	  

4.1	   Partijen	  kunnen	  bij	  het	  tot	  stand	  komen	  van	  de	  Overeenkomst	  een	  vast	  honorarium	  
overeenkomen.	  

4.2	   Indien	  geen	  vast	  honorarium	  wordt	  overeengekomen,	  zal	  het	  honorarium	  worden	  vastgesteld	  

op	  grond	  van	  de	  werkelijk	  bestede	  uren.	  Het	  honorarium	  wordt	  berekend	  volgens	  de	  
gebruikelijke	  uurtarieven	  van	  Opdrachtnemer,	  geldende	  voor	  de	  periode	  waarin	  
werkzaamheden	  worden	  verricht,	  tenzij	  een	  daarvan	  afwijkend	  uurtarief	  is	  overeengekomen.	  

4.3	   Opdrachtnemer	  zal	  maandelijks	  of	  per	  deelopdracht	  overgaan	  tot	  tussentijdse	  declaratie	  van	  
de	  werkzaamheden	  tenzij	  sprake	  is	  van	  een	  kleine	  opdracht	  in	  welk	  geval	  Opdrachtnemer	  aan	  

het	  einde	  van	  de	  opdracht	  tot	  declaratie	  zal	  overgaan.	  

4.4	   Het	  is	  Opdrachtnemer	  toegestaan	  de	  tarieven	  halfjaarlijks	  te	  wijzigen	  in	  het	  kader	  van	  een	  
complete	  tariefswijziging,	  met	  dien	  verstande	  dat	  nieuwe	  tarieven	  minstens	  één	  maand	  voor	  

inwerkingtreding	  aan	  Opdrachtgever	  moeten	  zijn	  meegedeeld.	  	  

4.5	   Opdrachtnemer	  is	  gerechtigd	  prijsstijgingen	  door	  te	  berekenen	  indien	  tussen	  het	  moment	  van	  
aanbieding	  en	  levering,	  de	  tarieven	  ten	  aanzien	  van	  bijv.	  lonen	  zijn	  gestegen.	  

4.6	   Opdrachtnemer	  mag	  het	  honorarium	  verhogen	  wanneer	  tijdens	  de	  uitvoering	  van	  de	  
werkzaamheden	  blijkt	  dat	  de	  oorspronkelijk	  overeengekomen	  dan	  wel	  verwachte	  hoeveelheid	  
werk	  in	  zodanige	  mate	  onvoldoende	  werd	  ingeschat	  bij	  het	  sluiten	  van	  de	  Overeenkomst	  dat	  

in	  redelijkheid	  niet	  van	  de	  Opdrachtnemer	  kan	  worden	  verwacht	  de	  overeengekomen	  
werkzaamheden	  te	  verrichten	  tegen	  het	  oorspronkelijke	  overeengekomen	  honorarium.	  
Opdrachtnemer	  zal	  Opdrachtgever	  in	  dat	  geval	  van	  het	  voornemen	  tot	  verhoging	  van	  het	  

honorarium	  of	  tarief	  in	  kennis	  stellen.	  Opdrachtnemer	  zal	  daarbij	  de	  omvang	  van	  en	  datum	  
waarop	  de	  verhoging	  zal	  ingaan,	  vermelden.	  
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4.7	   Tijd-‐,	  reis-‐	  en	  verblijfskosten	  samenhangend	  met	  vervoer	  en	  overnachting	  van	  Opdrachtnemer	  

in	  het	  kader	  van	  de	  opdracht	  kunnen	  door	  Opdrachtnemer	  aan	  Opdrachtgever	  worden	  
gefactureerd.	  

4.8	   Indien	  door	  Opdrachtnemer	  of	  door	  Opdrachtnemer	  ingeschakelde	  derden	  in	  het	  kader	  van	  de	  

opdracht	  werkzaamheden	  worden	  verricht	  op	  de	  locatie	  van	  Opdrachtgever	  of	  een	  door	  
Opdrachtgever	  aangewezen	  locatie,	  draagt	  Opdrachtgever	  kosteloos	  zorg	  voor	  de	  in	  
redelijkheid	  gewenste	  faciliteiten.	  	  

5. Tarieven	  Open	  Inschrijvingen	  

5.1	   Opdrachtnemer	  factureert	  Opdrachtgevers	  van	  Open	  Inschrijvingen	  direct	  na	  inschrijving	  
ongeacht	  de	  aanvangsdatum	  van	  het	  Begeleidingsproduct.	  

5.2	   De	  betaling	  moet	  te	  allen	  tijde	  hebben	  plaatsgevonden	  voor	  aanvangsdatum	  van	  het	  
Opleidingsproduct.	  

5.3	   Eventuele	  andere	  opdracht	  gebonden	  kosten	  en	  administratie-‐	  en	  bureaukosten	  kunnen	  door	  

Opdrachtnemer	  aan	  Opdrachtgever	  worden	  doorbelast.	  

6. Inschakeling	  derden	  en	  vervanging	  docenten/trainers	  

6.1	   Indien	  en	  voor	  zover	  een	  goede	  uitvoering	  van	  de	  Overeenkomst	  dit	  vereist,	  heeft	  

Opdrachtnemer	  het	  recht	  bepaalde	  werkzaamheden	  te	  laten	  verrichten	  door	  derden.	  

6.2	   Opdrachtnemer	  kan	  in	  overleg	  met	  Opdrachtgever	  de	  samenstelling	  van	  de	  opdrachtleiding	  of	  

het	  opdrachtteam	  wijzigen,	  indien	  zij	  meent	  dat	  dit	  noodzakelijk	  is.	  De	  wijziging	  mag	  niet	  ten	  
kosten	  gaan	  van	  de	  kwaliteit	  van	  de	  het	  Begeleidingsproduct	  en	  mag	  de	  continuïteit	  van	  de	  
werkzaamheden	  niet	  ongunstig	  beïnvloeden.	  

7. Non-‐concurrentie	  	  

Geen	  van	  de	  partijen	  mag	  tijdens	  de	  uitvoering	  van	  de	  opdracht	  en	  binnen	  één	  jaar	  na	  het	  
einde	  van	  de	  Overeenkomst	  een	  hulppersoon	  (bv.	  een	  freelancer)	  van	  de	  andere	  partij	  in	  

dienst	  nemen	  of	  daarmee	  over	  indiensttreding	  onderhandelen.	  

8. Intellectueel	  eigendomsrecht	  	  

8.1	   Alle	  intellectuele	  eigendomsrechten,	  waaronder	  maar	  niet	  beperkt	  tot	  het	  auteursrecht,	  

databankrecht,	  merkenrecht,	  handelsnaamrecht	  of	  octrooirecht,	  en	  overige	  rechten	  op	  en	  in	  
verband	  met	  het	  cursusmateriaal	  berusten	  bij	  Opdrachtnemer,	  de	  docent	  en/of	  derden.	  
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8.2	   Het	  is	  Opdrachtgever	  niet	  toegestaan	  om	  zonder	  voorafgaande	  schriftelijke	  toestemming	  van	  

de	  rechthebbende	  cursusmateriaal	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  te	  verveelvoudigen	  of	  openbaar	  te	  
maken.	  

8.3	   Het	  cursusmateriaal	  geldt	  uitsluitend	  voor	  eigen	  gebruik	  van	  Opdrachtgever.	  Opdrachtgever	  

staat	  er	  voor	  in	  dat	  haar	  werknemers	  zich	  ook	  persoonlijk	  verplichten	  om	  deze	  voorwaarde	  na	  
te	  leven.	  

8.4	   Niets	  in	  deze	  Overeenkomst	  kan	  worden	  uitgelegd	  als	  een	  overdracht	  van	  intellectuele	  

eigendomsrechten	  met	  betrekking	  tot	  cursusmateriaal.	  

9. Geheimhouding/vertrouwelijke	  informatie	  

9.1	   Beide	  partijen	  zijn	  verplicht	  tot	  geheimhouding	  van	  alle	  vertrouwelijke	  informatie	  die	  zij	  in	  het	  

kader	  van	  de	  Overeenkomst	  van	  elkaar	  of	  uit	  andere	  bron	  hebben	  verkregen.	  

9.2	   Opdrachtnemer	  zal	  de	  vertrouwelijke	  informatie	  alleen	  gebruiken	  om	  de	  Opdrachtgever	  te	  
(blijven)	  informeren	  over	  Begeleidingsproducten	  of	  daaraan	  gerelateerde	  informatie.	  	  

10. Persoonsgegevens	  

10.1	   Opdrachtnemer	  gebruikt	  de	  door	  haar	  ontvangen	  persoonsgegevens	  van	  Opdrachtgever	  om	  
Opdrachtgever	  te	  informeren	  over	  Begeleidingsproducten.	  	  

10.2	   Opdrachtnemer	  verwerkt	  de	  door	  de	  Opdrachtgever	  verstrekte	  persoonsgegevens	  in	  
overeenstemming	  met	  het	  privacy	  beleid	  van	  Opdrachtnemer.	  Opdrachtgever	  garandeert	  dat	  

de	  betrokkenen	  van	  wie	  persoonsgegevens	  worden	  verstrekt	  zijn	  geïnformeerd	  over	  de	  
verwerking	  van	  hun	  gegevens	  door	  Opdrachtnemer.	  	  

11. Annulering	  

11.1	   Bij	  annulering	  van	  Open	  Inschrijvingen	  vanaf	  de	  datum	  van	  inschrijving	  tot	  vier	  weken	  voor	  de	  
eigenlijke	  aanvang	  van	  de	  opdracht	  wordt	  een	  bedrag	  van	  €	  250	  administratie-‐	  en	  
annuleringskosten	  aan	  Opdrachtgever	  gefactureerd.	  Bij	  annulering	  binnen	  vier	  weken	  voor	  de	  

eigenlijke	  aanvang	  van	  de	  opdracht	  wordt	  50%	  van	  de	  trainingskosten	  en	  de	  niet	  te	  annuleren	  
hotel-‐	  en/of	  conferentieoordkosten	  aan	  Opdrachtgever	  gefactureerd.	  Bij	  annulering	  binnen	  2	  
weken	  voor	  de	  eigenlijke	  aanvang	  van	  de	  opdracht	  wordt	  100%	  van	  de	  trainingskosten	  en	  de	  

niet	  te	  annuleren	  hotel-‐	  en/of	  conferentieoordkosten	  aan	  Opdrachtgever	  gefactureerd.	  	  

11.2	   Bij	  wijziging	  van	  de	  aanvangsdatum	  op	  verzoek	  van	  Opdrachtgever	  tot	  twee	  weken	  voor	  de	  
eigenlijke	  aanvang	  van	  de	  opdracht	  wordt	  een	  bedrag	  van	  €	  250	  administratie-‐	  en	  

annuleringskosten	  aan	  Opdrachtgever	  gefactureerd	  en	  de	  niet	  te	  annuleren	  hotel-‐	  en/of	  
conferentieoordkosten.	  Bij	  wijziging	  van	  de	  aanvangsdatum	  op	  verzoek	  van	  Opdrachtgever	  
binnen	  twee	  weken	  voor	  de	  eigenlijke	  aanvang	  van	  de	  opdracht	  wordt	  50%	  van	  de	  
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trainingskosten	  en	  de	  niet	  te	  annuleren	  hotel-‐	  en/of	  conferentieoordkosten	  aan	  

Opdrachtgever	  gefactureerd.	  

11.3	   Bij	  annulering	  kan	  Opdrachtgever	  voor	  een	  vervanger	  zorgen,	  mits	  dit	  tijdig	  aan	  
Opdrachtnemer	  wordt	  doorgegeven	  en	  mits	  de	  vervanger	  past	  binnen	  de	  doelgroep	  van	  de	  

desbetreffende	  training.	  Er	  zal	  een	  bedrag	  van	  €250	  voor	  intake-‐	  en	  administratiekosten	  in	  
rekening	  worden	  gebracht.	  

11.4	   Het	  is	  zonder	  toestemming	  van	  Opdrachtnemer	  niet	  toegestaan	  om	  een	  deel	  van	  de	  opdracht	  

te	  missen.	  Indien	  Opdrachtgever	  toestemming	  van	  Opdrachtnemer	  krijgt	  om	  een	  deel	  van	  de	  
opdracht	  te	  missen,	  komen	  kosten	  die	  hieruit	  voortvloeien	  voor	  rekening	  van	  Opdrachtgever	  
conform	  geldende	  dagdeeltarief	  van	  Opdrachtnemer.	  

11.5	   Bij	  annulering	  of	  wijziging	  van	  In	  Company-‐	  Maatwerktrajecten	  binnen	  drie	  maanden	  voor	  de	  
eigenlijke	  aanvang	  van	  de	  opdracht	  worden	  alle	  daadwerkelijke	  door	  Opdrachtnemer	  
gemaakte	  en	  door	  Opdrachtnemer	  te	  specificeren	  kosten	  aan	  Opdrachtgever	  gefactureerd.	  Bij	  

annulering	  of	  wijziging	  binnen	  vier	  weken	  voor	  de	  eigenlijke	  aanvang	  van	  de	  opdracht	  wordt	  
50%	  van	  het	  totaalbedrag	  van	  de	  eerste	  overeengekomen	  leveringstermijn	  aan	  Opdrachtgever	  
gefactureerd.	  Bij	  annulering	  of	  wijziging	  binnen	  twee	  weken	  voor	  de	  eigenlijke	  aanvang	  van	  de	  

opdracht	  wordt	  100%	  van	  het	  totaalbedrag	  van	  de	  opdracht	  aan	  Opdrachtgever	  gefactureerd.	  

11.6	   Indien	  voor	  deelname	  door	  Opdrachtnemer	  kosten	  zijn	  gemaakt	  voor	  hotel	  en/of	  

conferentieoord	  worden	  alle	  kosten	  die	  door	  het	  hotel	  en/of	  conferentieoord	  aan	  
Opdrachtnemer	  worden	  berekend	  aan	  Opdrachtgever	  gefactureerd.	  	  

11.7	   Annulering	  per	  blok	  van	  aaneengesloten	  dagen	  is	  mogelijk,	  hierbij	  gelden	  de	  voorwaarden	  

genoemd	  onder	  artikel	  11.5.	  Afhankelijk	  van	  het	  moment	  van	  annulering	  of	  wijziging	  zoals	  
genoemd	  in	  artikel	  11.5	  worden	  de	  daadwerkelijk	  gemaakte	  kosten	  of	  50%	  of	  100%	  van	  het	  
totaalbedrag	  van	  de	  voor	  dat	  blok	  overeengekomen	  betalingstermijn	  aan	  Opdrachtgever	  

gefactureerd.	  	  

11.8	   Annulering	  of	  wijziging	  van	  Individuele	  Begeleiding	  en	  Coaching	  kan	  kosteloos	  geschieden	  tot	  
twee	  werkdagen	  voorafgaande	  aan	  de	  geplande	  afspraak.	  Bij	  annulering	  of	  wijziging	  binnen	  	  

twee	  werkdagen	  voorafgaande	  aan	  de	  geplande	  afspraak	  wordt	  50%	  van	  het	  offertebedrag	  
aan	  Opdrachtgever	  gefactureerd.	  Bij	  annulering	  of	  wijziging	  korter	  dan	  één	  werkdag	  
voorafgaande	  aan	  de	  geplande	  afspraak	  wordt	  100%	  van	  het	  offertebedrag	  aan	  Opdrachtgever	  

gefactureerd.	  	  

12. Aansprakelijkheid	  

12.1	   Hoewel	  met	  betrekking	  tot	  de	  inhoud	  van	  	  Begeleidingsproducten	  van	  Opdrachtnemer	  en	  

cursusmateriaal	  de	  uiterste	  zorg	  is	  nagestreefd,	  kan	  Opdrachtnemer	  niet	  instaan	  voor	  de	  
afwezigheid	  van	  fouten	  in	  of	  de	  volledigheid	  van	  de	  Begeleidingsproducten	  van	  
Opdrachtnemer	  en	  het	  cursusmateriaal.	  Opdrachtnemer	  en	  de	  docenten/trainers	  zijn,	  voor	  
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zover	  maximaal	  is	  toegestaan	  op	  grond	  van	  toepasselijk	  recht,	  niet	  voor	  dergelijke	  fouten	  of	  

onvolledigheden	  aansprakelijk.	  

12.2	   Behoudens	  opzet	  of	  bewuste	  roekeloosheid	  aan	  de	  zijde	  van	  Opdrachtnemer,	  is	  
Opdrachtnemer	  niet	  aansprakelijk	  voor	  welke	  schade	  dan	  ook	  die	  Opdrachtgever	  in	  verband	  

met	  deelname	  aan	  een	  Begeleidingsproduct	  van	  Opdrachtnemer	  of	  uit	  hoofde	  van	  de	  
Overeenkomst.	  

12.3	   Indien	  Opdrachtnemer	  aansprakelijk	  mocht	  zijn	  voor	  enigerlei	  schade,	  dan	  is	  de	  

aansprakelijkheid	  van	  Opdrachtnemer	  beperkt	  tot	  maximaal	  de	  factuurwaarde	  van	  de	  
opdracht	  waarop	  de	  aansprakelijkheid	  betrekking	  heeft.	  

12.4	   Opdrachtnemer	  is	  nimmer	  aansprakelijk	  voor	  indirecte	  schade,	  daaronder	  begrepen	  

gevolgschade,	  gederfde	  winst,	  gemiste	  besparingen	  en	  schade	  door	  bedrijfsstagnatie.	  	  

12.5	   Opdrachtgever	  vrijwaart	  Opdrachtnemer	  voor	  eventuele	  aanspraken	  van	  derden,	  die	  in	  
verband	  met	  de	  uitvoering	  van	  de	  Overeenkomst	  schade	  lijden	  en	  welke	  aan	  Opdrachtgever	  

toerekenbaar	  is.	  

13. Overmacht	  

13.1	   Ziekte	  en	  tijdelijke	  of	  blijvende	  arbeidsongeschiktheid	  van	  Opdrachtnemer	  ontslaat	  

Opdrachtnemer	  van	  het	  nakomen	  van	  de	  overeengekomen	  leveringstermijn	  of	  van	  zijn	  
leveringsplicht,	  zonder	  dat	  Opdrachtgever	  recht	  heeft	  op	  schadevergoeding.	  	  

13.2	   Indien	  de	  overmachtssituatie	  langer	  duurt	  dan	  zes	  maanden	  is	  ieder	  der	  partijen	  gerechtigd	  de	  
Overeenkomst	  te	  ontbinden,	  zonder	  verplichting	  tot	  vergoeding	  van	  schade	  aan	  de	  andere	  
partij.	  	  

13.3	   Voor	  zoveel	  Opdrachtnemer	  ten	  tijde	  van	  het	  intreden	  van	  overmacht	  inmiddels	  gedeeltelijk	  
de	  verplichtingen	  uit	  de	  Overeenkomst	  is	  nagekomen	  of	  deze	  zal	  kunnen	  nakomen	  en	  aan	  het	  
nagekomen	  respectievelijk	  na	  te	  komen	  gedeelte	  zelfstandige	  waarde	  toekomt,	  is	  

Opdrachtnemer	  gerechtigd	  om	  het	  reeds	  nagekomen	  respectievelijk	  na	  te	  komen	  gedeelte	  
separaat	  te	  declareren.	  Opdrachtgever	  is	  gehouden	  deze	  declaratie	  te	  voldoen	  als	  ware	  het	  
een	  afzonderlijke	  overeenkomst.	  

14. Toepasselijk	  recht	  

14.1	   Op	  alle	  rechtsbetrekkingen	  waarbij	  Opdrachtnemer	  partij	  is,	  is	  uitsluitend	  Nederlands	  recht	  
van	  toepassing,	  ook	  indien	  aan	  een	  verbintenis	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  in	  het	  buitenland	  

uitvoering	  wordt	  gegeven	  of	  indien	  de	  bij	  de	  rechtsbetrekking	  betrokken	  partij	  aldaar	  
woonplaats	  heeft.	  	  
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14.2	   De	  rechtbank	  regio	  Gooi	  en	  Vechtstreek,	  locatie	  Hilversum	  is	  bij	  uitsluiting	  bevoegd	  van	  

geschillen	  kennis	  te	  nemen,	  tenzij	  de	  wet	  dwingend	  anders	  voorschrijft.	  

14.3	   Partijen	  zullen	  pas	  een	  beroep	  op	  de	  rechter	  doen,	  nadat	  zij	  zich	  tot	  het	  uiterste	  hebben	  
ingespannen	  een	  geschil	  in	  onderling	  overleg	  te	  beslechten.	  

	  


