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1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.

Opdrachtnemer: Essentie Talent Consulting
geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het
nummer 72735023.
2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of
rechtspersoon die Diensten van Opdrachtnemer
afneemt.
3. Externen: in opdracht van Opdrachtnemer en/of
Opdrachtgever ingezette externe deskundigen,
freelancers of associés, specialisten, e.d.
4. Dienst: de dienst die Opdrachtnemer krachtens
daartoe strekkende overeenkomst verleent ten
behoeve van Opdrachtgever.
5. Materialen: het door Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal,
van welke aard dan ook, zoals documentatie,
vragenlijsten, instrumenten, analyses, rapporten,
ontwerpen, methoden en andere data;
6. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand komt,
elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle
(rechts)handelingen ter uitvoering van die
overeenkomst
en,
achteraf
bezien,
alle
(rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van
die overeenkomst;
7. Opdracht: iedere opdracht van Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer, in welke vorm dan ook.
8. Uitvoeringsdatum: datum waarop de Dienst, of
indien van toepassing het Product, wordt geleverd,
zoals
de
trainingsdatum,
coachingsdatum,
besprekingsdatum, assessmentdatum, datum waarop
Producten ter beschikking worden gesteld.
9. Product: resultaten van een Dienst, zoals
rapportages.
10. Offerte: een door Opdrachtnemer gedaan aanbod
voor het verlenen van een Dienst voor een bepaalde
prijs.
2. Toepasselijkheid
1.

2.

Deze Voorwaarden maken deel uit van alle
Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle
overige handelingen en rechtshandelingen van
Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van
deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is
afgeweken. Een verwijzing door Opdrachtgever
naar eigen algemene voorwaarden wordt door
Opdrachtnemer niet aanvaard en van de hand
gewezen.
Deze Voorwaarden kunnen door enkele mededeling
van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden
gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen
na mededeling zijn de gewijzigde Voorwaarden
vanaf de dag van de mededeling van toepassing op
alle nieuwe Overeenkomsten en op alle nog lopende
Overeenkomsten.

Indien één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden op enig moment door de
rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of
nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van
de overige bepalingen onverlet.

3. Offertes en Totstandkoming Overeenkomst
1.

Elke Offerte of prijsopgave van Opdrachtnemer in
welke vorm dan ook gedaan, is vrijblijvend en pas
bindend nadat ter zake een Overeenkomst tot stand
is gekomen.
2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand:
1. Door rechtsgeldige ondertekening door de
Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer
opgestelde Offerte, of
2. Indien en voor zover Opdrachtnemer een
Opdracht van Opdrachtgever schriftelijk
aanvaardt, of
3. Schriftelijke
bevestiging
door
Opdrachtnemer van de mondeling met
Opdrachtgever besproken te leveren Dienst
voor een bepaalde prijs, of
4. Te goeder trouw feitelijke aanvang van de
uitvoering door Opdrachtnemer van het
verlenen van een Dienst (al dan niet voor
een bepaalde prijs).
3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met
Medewerkers of Externen van Opdrachtnemer
binden de Opdrachtnemer slechts voor zover en pas
nadat zij door Opdrachtnemer schriftelijk zijn
bevestigd.
4. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op
informatie van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat
ervoor in dat hij tijdig, naar waarheid en naar beste
weten alle benodigde informatie heeft verstrekt.
5. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of
aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van)
de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
6. Offertes hebben een geldigheidsduur van 1 maand of
tot twee weken voor geplande uitvoering, indien
deze periode korter dan 1 maand is.
7. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling
in een Overeenkomst, een Opdracht of de
Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden
overeengekomen.
8. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht
Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een
gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een
overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
9. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch
voor toekomstige orders.
10. De Overeenkomst wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of
strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze
voor bepaalde tijd is aangegaan.
4. Prijzen, kosten, reclames en betalingsvoorwaarden
1.

Alle prijzen van Opdrachtnemer zijn uitgedrukt in
euro’s en zijn exclusief btw. Elke verandering van
de factoren die op de prijs van Opdrachtnemer van
invloed zijn, waaronder inkoopprijzen, heffingen of

belastingen, kan Opdrachtnemer doorberekenen aan
Opdrachtgever.
2. Prijzen kunnen per maand worden gewijzigd.
Opdrachtgever zal vooraf van deze wijziging op de
hoogte worden gebracht.
3. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vaste
prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd
tot verhoging van deze prijs, zonder dat
Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de
Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de
verhoging van de prijs voortvloeit uit een
bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of
regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van
kostprijsbepalende factoren die bij het aangaan van
de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar
waren.
4. De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn
exclusief eventuele reis- en verblijfskosten en de
kosten voor vergader- of trainingslocaties en daarbij
horende arrangementen en faciliteiten, tele- en
videoconferenties en het vervaardigen van
documenten. Deze kosten zullen afzonderlijk
worden berekend, waarbij de op de dienst betrekking
hebbende bijkomende kosten vermeld staan in de
Overeenkomst.
5. Opdrachtgever zal de door Opdrachtnemer in
rekening gebrachte bedragen zonder korting,
verrekening of opschorting binnen 14 dagen na
factuurdatum aan Opdrachtnemer betalen.
6. Opdrachtnemer
kan
te
allen
tijde
voorschotbetalingen van Opdrachtgever verlangen.
Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in
verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen.
7. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn
is Opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle
vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever
uit hoofde van de betreffende Overeenkomst
onmiddellijk opeisbaar en is Opdrachtgever vanaf
het moment van opeisbaarheid van de vordering de
wettelijke handelsrente aan Opdrachtnemer
verschuldigd. In geval van faillissement, surseance
van betaling of ontbinding van Opdrachtgever
worden alle vorderingen van Opdrachtnemer
onmiddellijk opeisbaar.
8. Zodra Opdrachtgever ook na het verstrijken van een
door
Opdrachtnemer
gestelde
nadere
betalingstermijn het verschuldigde bedrag en de
wettelijke handelsrente niet heeft betaald, is
Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van
alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en
executiekosten verband houdende met de incasso
van
de
gefactureerde
bedragen.
De
buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15%
van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00
exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering
van de kosten, vervolgens in mindering op de
verschenen rente en tenslotte in mindering van de
hoofdsom en de lopende rente.
9. Ingeval van verzuim is Opdrachtnemer voorts
gerechtigd zonder nadere aankondiging en/of
ingebrekestelling alle nog te verrichten diensten op
te schorten.
10. Reclames betreffende de hoogte van de factuur
moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum

schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden
klachten niet meer in behandeling genomen en
vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever.
11. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid
2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Uitvoering en wijzigingen van Overeenkomsten
1.

2.

3.

4.

5.

Afleveringstermijnen zullen door Opdrachtnemer zo
veel mogelijk in acht worden genomen. Een door
Opdrachtnemer of Opdrachtgever genoemde
afleveringstermijn geldt echter nimmer als een fatale
termijn.
Bij
overschrijding
van
een
afleveringstermijn door Opdrachtnemer heeft
Opdrachtgever
geen
recht
op
enige
schadevergoeding.
Opdrachtnemer voert Overeenkomsten naar beste
inzicht en vermogen uit. Haar verbintenissen zijn
evenwel inspanningsverplichtingen. Opdrachtnemer
garandeert niet dat haar werkzaamheden tot een
bepaald resultaat zullen leiden.
Opdrachtnemer is gerechtigd derden bij de
uitvoering van de Dienst te betrekken of in te
schakelen, tenzij Opdrachtgever hiertegen vooraf
uitdrukkelijk een bezwaar heeft gemaakt
Indien tussentijdse wijziging van de Dienst ontstaat
door toedoen van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer
de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen in de
Overeenkomst. Indien uitbreiding, wijziging en/of
aanpassing leidt tot (meer-)kosten is Opdrachtnemer
gerechtigd deze kosten aan Opdrachtgever door te
berekenen.
Bij Open Trainingen is Opdrachtnemer gerechtigd
het programma tussentijds te wijzigen vanwege door
derden gestelde eisen of om andere kwalitatieve
redenen; de plaats en/of uitvoeringsdatum te
wijzigen;
bij
onvoldoende
inschrijvingen
wijzigingen in de uitvoering aan te brengen; de
groepsgrootte te verlagen of te verhogen.

6. Medewerking Opdrachtgever
1.

2.

3.

Opdrachtgever staat ervoor in dat aan
Opdrachtnemer de voor de uitvoering van de
Overeenkomst essentiële informatie is verstrekt.
Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en
gegevens die Opdrachtnemer nodig heeft voor het
uitvoeren van de Overeenkomst tijdig aan
Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld en
voor de tijdige beschikbaarheid van de bij de
werkzaamheden van Opdrachtnemer betrokken
medewerkers van Opdrachtgever.
Als Opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft de
Opdrachtgever op zijn locatie kosteloos de voor de
uitvoering benodigde middelen, zoals werk- en/of
trainingsruimte, dataaansluiting, printfaciliteiten en
presentatiebenodigdheden .
Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet
behoorlijk ter beschikking stellen van personeel,
verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door
Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor
Opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor
rekening van Opdrachtgever.

Uitvoeringsdatum wordt 100% van
deelnemerskosten in rekening gebracht.

7. Opzegging, ontbinding en annulering
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen
tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met
inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen,
tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtnemer,
heeft Opdrachtgever recht op medewerking van
Opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht
van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor
Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt,
worden deze aan Opdrachtgever in rekening
gebracht.
Ingeval één van beide partijen in staat van
faillissement geraakt, surseance van betaling
aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de
andere partij het recht de Overeenkomst zonder
inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te
beëindigen.
Ingeval van verhindering tot uitvoering van de
Overeenkomst ten gevolge van overmacht treedt de
Opdrachtnemer in contact met Opdrachtgever en is
Opdrachtnemer gerechtigd om zonder gerechtelijke
tussenkomst:
a. hetzij de uitvoering van de Overeenkomst
op te schorten zolang de omstandigheid die
leidt tot overmacht en de gevolgen hiervan
voortduurt;
b. hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele
te ontbinden zonder dat hij tot enige
schadevergoeding gehouden zal zijn.
Opdrachtnemer is bevoegd de Overeenkomst te
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de
Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien
aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
Overeenkomst
in
redelijkheid
niet
van
Opdrachtnemer kan worden gevergd.
Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of
ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op
enigerlei wijze ontstaan.
Annulering van ter beschikking gestelde Rapporten,
Producten en Materialen is niet mogelijk.
Open Trainingen
a. Opdrachtnemer is gerechtigd tot uiterlijk
twee weken voor aanvang de training te
annuleren.
Alsdan
worden
deelnemerskosten gerestitueerd zonder dat
Opdrachtnemer
tot
enige
verdere
schadevergoeding gehouden zal zijn.
b. Opdrachtgever
is
gerechtigd
bij
verhindering een geschikte vervanger te
sturen. Bij niet verschijnen op de eerste dag
van de training of tussentijdse beëindiging
van deelname worden de volledige
deelnemerskosten in rekening gebracht.
Gemiste bijeenkomsten kunnen niet
worden ingehaald.
c. Opdrachtgever is gerechtigd de openbare
training schriftelijk te annuleren. Dit kan
kosteloos tot twee weken voor de
Uitvoeringsdatum. Ingeval van annulering
binnen
twee
weken
voor
de

8. Overmacht
1.

2.

3.

4.

Onder overmacht van Opdrachtnemer wordt
verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer
onafhankelijke omstandigheid, waardoor de
nakoming van haar verplichtingen jegens
Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd of waardoor de nakoming van haar
verplichtingen niet van Opdrachtnemer kan worden
verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde
van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien
was. Betalingsonmacht geldt tussen partijen nimmer
als overmacht.
Indien Opdrachtnemer door overmacht niet aan haar
verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen,
worden die verplichtingen opgeschort voor de duur
van de overmachttoestand.
Indien de overmachttoestand drie maanden heeft
geduurd, hebben beide partijen het recht de
Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te
ontbinden. In geval van overmacht heeft
Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een
(mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

9. Aansprakelijkheid
1.

2.

3.

4.

5.

Opdrachtnemer aanvaardt behoudens voor opzet en
grove schuld geen aansprakelijkheid voor schade als
gevolg van verrichte Diensten en/of door gebruik
van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan
voor het doel waarvoor Opdrachtgever het geleverde
heeft afgenomen. Opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor onrechtmatige daden van
Externen.
De aansprakelijkheid zal in ieder geval beperkt zijn
tot het bedrag of de bedragen van het voor die Dienst
in rekening gebrachte honorarium of het totale
bedrag van het geleverde, voor zover het bedrag
gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering
van
Opdrachtnemer.
De
bovengenoemde
verzekering kent beperkingen in dekking, onder
meer voor wat betreft de hoogte van de schades en
wat betreft het aantal schadegevallen per jaar. Op
verzoek kan aan Opdrachtgever inzage worden
verschaft in de polisvoorwaarden.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor en
van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook,
verbandhoudende met een tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever gesloten Overeenkomst.
Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer
zowel in als buiten rechte bij te staan indien
Opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van
lid 3 van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen
dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden.
Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen
van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer,
zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe
over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere
bevoegdheden
van
Opdrachtgever
jegens

Opdrachtnemer, hetzij uit hoofde van een
tekortkoming in de nakoming van een
Overeenkomst door Opdrachtnemer, hetzij uit
hoofde van een onrechtmatige daad van
Opdrachtnemer, hetzij op enige andere grond,
vervallen zodra een periode van één (1) jaar is
verstreken na de dag waarop Opdrachtgever bekend
werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met
het bestaan van die rechten, aanspraken en
bevoegdheden.

4.

5.
10. Geheimhouding
1.

2.

3.

Voor zover
Opdrachtnemer
vertrouwelijke
informatie van Opdrachtgever in het kader van een
Overeenkomst ter kennis is gekomen, zal
Opdrachtnemer deze informatie enkel gebruiken in
het kader van haar dienstverlening. Opdrachtnemer
zal ten aanzien van deze vertrouwelijke informatie
geheimhouding betrachten, tenzij openbaarmaking
van deze informatie voor Opdrachtnemer’s
dienstverlening noodzakelijk is, op Opdrachtnemer
een wettelijke of beroepsplicht rust tot
openbaarmaking, Opdrachtnemer zich voor de
(tucht)rechter moet verdedigen, Opdrachtgever
Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft
ontheven of de informatie via openbare bronnen
verkregen of beschikbaar is.
Opdrachtnemer neemt in het kader van de opdracht
alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen ter
bescherming van de vertrouwelijkheid van de
vertrouwelijke informatie.
Opdrachtgever zal zonder toestemming van
Opdrachtnemer geen mededeling aan niet bij de
opdracht betrokken derden doen over aanpak,
werkwijze, prijsstelling e.d. – in de breedste zin
opgevat – van Opdrachtnemer.

11. Intellectuele eigendomsrechten
1.

2.

3.

Opdrachtnemer is rechthebbende op alle bij haar
dienstverlening betrokken Producten (waaronder
rapportages), Materialen (waaronder handboeken en
webportals) en werkwijzen, evenals de op deze
Producten, Materialen en werkwijzen rustende
intellectuele
eigendomsrechten.
Ook
kan
Opdrachtnemer gebruik maken van Materialen,
waarvan de rechten berusten bij derden.
Opdrachtgever zal afspraken tussen derden en
Opdrachtnemer ten aanzien van deze Materialen
respecteren en in acht nemen.
Onder de intellectuele eigendomsrechten worden
onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan
auteursrechten (inclusief auteursrechten op
algoritmes en/of software), databankrechten,
modelrechten, merkenrechten, octrooirechten,
handelsnaamrechten, domeinnaamrechten, rechten
op knowhow en/of enige andere vorm van
bescherming die het recht verleent aan uitvindingen,
modellen,
ontwerpen,
bedrijfsgeheimen,
vertrouwelijke informatie of technische informatie
in enige vorm.
Een Overeenkomst houdt geen overdracht van
rechten in, tenzij in een Overeenkomst uitdrukkelijk
anders is bepaald, en Opdrachtnemer behoudt dan

ook alle bevoegdheden die voortvloeien uit de
intellectuele eigendomsrechten.
Voor zover van toepassing, verleent Opdrachtnemer
aan Opdrachtgever toestemming om de aan
Opdrachtnemer toebehorende Producten en
Materialen binnen de eigen organisatie te gebruiken
in overeenstemming met de aan dit gebruik in de
Overeenkomst gestelde voorwaarden en uitsluitend
voor zover noodzakelijk voor het met de Dienst
beoogde doel.
Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer dat
gebruik
van
door
Opdrachtgever
aan
Opdrachtnemer verstrekte gegevens geen strijd
oplevert met wettelijke voorschriften of inbreuk
maakt op beschermde rechten van derden.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle
directe en indirecte gevolgen van aanspraken van
derden jegens Opdrachtnemer als gevolg van nietnakoming van deze garantie.

12. Klachten
Klachten betreffende de verrichte diensten en/of het
geleverde dienen uiterlijk binnen 30 werkdagen na de
levering schriftelijk bij Opdrachtnemer te zijn ingediend bij
gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt de verrichte
dienst goedgekeurd te hebben.
13. Geschillen en toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomsten is
Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen,
voortvloeiende uit of ten gevolge van rechtshandelingen
waarop de onderhavige algemene voorwaarden van
toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde
rechterlijke instantie binnen het arrondissement MiddenNederland behoudens een nadere uitdrukkelijk door partijen
gemaakte andere forumkeuze.

