ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING
Van: Annet Goltstein, Cream Consult, Van Coothstraat 23, 5644 TD Eindhoven, hierna te noemen: gebruiker
Artikel 1
Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
- Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
- Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
- Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
Artikel 2
Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever
waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen
gebruiker en opdrachtgever wordt overeengekomen.
Artikel 3
Aanbiedingen en offertes
1. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven.
2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 4
Tussentijdse wijziging of annuleren bijeenkomsten/events/sessies
1. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de feitelijke omstandigheden een behoorlijke uitvoering
belemmeren of dreigen te belemmeren, zullen gebruiker en opdrachtgever in onderling overleg de oorspronkelijke
overeenkomst op de relevante onderdelen wijzigen
2. Indien opdrachtgever tijdens de uitvoering een reeds ingeplande bijeenkomst/event/sessie/conferentie uitstelt
of annuleert zal gebruiker de kosten daarvan 100% doorberekenen indien de bijeenkomst minder dan een week
voor de uitvoeringsdatum wordt geannuleerd. Gebruiker zal 50% kosten doorberekenen annulering binnen
2 weken voor uitvoeringsdatum.
Artikel 5
Honorarium
1. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

Artikel 6
Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze.
Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever
van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke
rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend
vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen
van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. Indien gebruiker is genoodzaakt ter inning van het hem verschuldigde rechtskundige bijstand in te roepen. Zullen
alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitenrechtelijk als gerechtelijk, door de opdrachtgever aan hem moeten
worden vergoed.
Artikel 7
Intellectueel eigendom
1. Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst
en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van gebruiker.
2. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie voorzover
passend binnen het doel van de overeenkomst.
Artikel 8
Tussentijdse beëindiging
1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie
vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan
de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen
2. Gebruiker mag van de bevoegdheid tot tussentijdse beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten
en omstandigheden die zich aan zijn invloed ontrekkend of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de overeenkomst
in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Bij tussentijdse beëindiging is opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte
werkzaamheden.
Artikel 9
Aansprakelijkheid
1. De gebruiker is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen
in de uitvoering van de overeenkomst voorzover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid,
deskundigheid en het vakmanschap waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden in acht waren
genomen.
2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het
declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De
aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het
voorkomende geval te verstrekken uitkering.
5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Artikel 10
Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de
andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Het is gebruiker wel toegestaan opdrachtgever als referentie te vermelden, tenzij opdrachtgever hiertegen
schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
Artikel 11
Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

