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artikel 1 Algemeen
1.Deze voorwaarden zĳn van toepassing op iedere aanbieding, oﬀerte en overeenkomst tussen
Otto Visser Adviseur Trainer Coach hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever
waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partĳen uitdrukkelĳk en schriftelĳk is afgeweken.
2.De onderhavige voorwaarden zĳn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker,
voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3.De toepasselĳkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt
uitdrukkelĳk van de hand gewezen.
4.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelĳk nietig zĳn of vernietigd mochten worden, dan blĳft het overige in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbĳ zoveel als mogelĳk het doel en de strekking van de
oorspronkelĳke bepalingen in acht wordt genomen.
5.Indien onduidelĳkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze
bepalingen.
6.Indien zich tussen partĳen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld
is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene
voorwaarden.
7.Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat
de bepalingen daarvan niet van toepassing zĳn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.
artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1.Alle oﬀertes en aanbiedingen van Gebruiker zĳn vrĳblĳvend, tenzĳ in de oﬀerte een termĳn voor
aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermĳn is gesteld, kan aan de oﬀerte of
aanbieding op generlei wĳze enig recht worden ontleend indien het product waarop de oﬀerte of
de aanbieding betrekking heeft in de tussentĳd niet meer beschikbaar is.
2.Op alle oﬀertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen Gebruiker en de Opdrachtgever
zĳn onder uitdrukkelĳke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene
Voorwaarden van toepassing.
3.Gebruiker kan niet aan zĳn oﬀertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever
redelĳkerwĳs kan begrĳpen dat de oﬀertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelĳke vergissing of verschrĳving bevat.
4.De in een oﬀerte of aanbieding vermelde prĳzen zĳn exclusief BTW en andere heﬃngen van
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder
begrepen reis- en verblĳf-, verzend- en administratiekosten, tenzĳ anders aangegeven.
5.Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwĳkt van het in de oﬀerte of de
aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst
komt dan niet overeenkomstig deze afwĳkende aanvaarding tot stand, tenzĳ Gebruiker anders
aangeeft.
6.Een samengestelde prĳsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van
de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prĳs. Aanbiedingen of oﬀertes
gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
7. De duur van een training wordt beschreven in dagdelen (1 dagdeel = 4 uren). De Gebruiker
rekent altĳd 4 uren voor een training, ondanks het feit de Opdrachtgever slechts een gedeelte
van het dagdeel gebruik maakt. Tenzĳ dit expliciet anders aangegeven is.
8.Acceptatie van een oﬀerte of (order)bevestiging c.q. het op andere wĳze tot stand komen en/of
voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de Opdrachtgever de toepasselĳkheid van deze
Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselĳkheid van eventuele
eigen algemene voorwaarden.
9.Afwĳkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zĳn als deze schriftelĳk
door Gebruiker zĳn bevestigd. In dat geval blĳven de overige bepalingen onverkort van kracht.
artikel 3 Contractduur; uitvoeringstermĳnen, risico-overgang, uitvoering en wĳziging
overeenkomst; prĳsverhoging
1.De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde
tĳd, tenzĳ uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partĳen uitdrukkelĳk en
schriftelĳk anders overeenkomen.
2.Een overeenkomst kan zowel een traject/ project als abonnement als losse uren betreﬀen.
3.Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een
termĳn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termĳn. Bĳ overschrĳding
van een termĳn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelĳk in gebreke te stellen.
Gebruiker dient daarbĳ een redelĳke termĳn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven
aan de overeenkomst.
4.Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand
der wetenschap.
5.Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De
toepasselĳkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelĳk uitgesloten.
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6.Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de
Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelĳkheid gewenste faciliteiten.
7.Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlĳk te factureren.
8.Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelĳk heeft goedgekeurd.
9.De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze
noodzakelĳk zĳn of waarvan de Opdrachtgever redelĳkerwĳs behoort te begrĳpen dat deze
noodzakelĳk zĳn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tĳdig aan Gebruiker worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tĳdig aan Gebruiker
zĳn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of
de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelĳke tarieven aan de
Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermĳn vangt niet eerder aan dan nadat de
Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet
aansprakelĳk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
10.Indien tĳdens de uitvoering van de overeenkomst blĳkt dat het voor een behoorlĳke uitvoering
daarvan noodzakelĳk is om deze te wĳzigen of aan te vullen, dan zullen partĳen tĳdig en in
onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of
inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwĳzing van de Opdrachtgever, van de
bevoegde instanties et cetera, wordt gewĳzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of
kwantitatief opzicht wordt gewĳzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen
oorspronkelĳk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelĳk overeengekomen
bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelĳk vooraf
prĳsopgaaf doen. Door een wĳziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelĳk
opgegeven termĳn van uitvoering worden gewĳzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de
mogelĳkheid van wĳziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wĳziging in prĳs en
termĳn van uitvoering.
11.Indien de overeenkomst wordt gewĳzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de
binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de
uitvoering opgegeven prĳs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen
tĳdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellĳk uitvoeren van
de gewĳzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de
Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
12.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wĳziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen
hebben bĳvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
13.Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelĳke nakoming van hetgeen
waartoe hĳ jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelĳk voor alle
schade aan de zĳde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
14.Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prĳs overeenkomt, dan is
Gebruiker niettemin te allen tĳde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prĳs zonder
dat de 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 de prĳs van
grondstoﬀen, lonen et cetera of op andere gronden die bĳ het aangaan van de overeenkomst
redelĳkerwĳs niet voorzienbaar waren.
15.Indien de prĳsstĳging anders dan als gevolg van een wĳziging van de overeenkomst meer
bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan
is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW
gerechtigd de overeenkomst door een schriftelĳke verklaring te ontbinden, tenzĳ Gebruiker
alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelĳk overeengekomene
uit te voeren;
indien de prĳsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende
verplichting ingevolge de wet;
indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zal plaatsvinden;
of, bĳ levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na
de koop zal plaatsvinden.

-

artikel 4 Opschorting, ontbinding, tussentĳdse opzegging en annulering van de
overeenkomst
1.Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of
niet tĳdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal
nakomen, indien de Opdrachtgever bĳ het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid
te stellen voor de voldoening van zĳn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
uitblĳft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zĳde van de Opdrachtgever niet
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langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hĳ de overeenkomst tegen de oorspronkelĳk
overeengekomen condities zal nakomen.
2.Voorts is Gebruiker 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 Gebruiker kan worden gevergd.
3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zĳn de vorderingen van Gebruiker op de
Opdrachtgever onmiddellĳk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt hĳ zĳn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hĳ op generlei wĳze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wĳze ontstaan.
5.Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6.Indien de Opdrachtgever zĳn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en
deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst
terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zĳnerzĳds tot betaling van
enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwĳl de Opdrachtgever, uit hoofde van
wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7.Indien de overeenkomst tussentĳds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met
de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan
derden. Dit tenzĳ de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van
de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de
Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de
daarvoor genoemde termĳn te voldoen, tenzĳ Gebruiker anders aangeeft.
8.In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten
laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de
Opdrachtgever niet langer vrĳelĳk over zĳn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrĳ om
de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst
te annuleren, zonder enige verplichting zĳnerzĳds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zĳn in dat geval
onmiddellĳk opeisbaar.
9.Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst (zoals
coachingtrajecten) kunnen tot uiterlĳk 2 weken voor de afgesproken datum van aanvang van het
de gemaakte afspraak kosteloos geannuleerd worden.
- Bĳ annulering tussen 2 weken en 7 dagen voor de afgesproken datum wordt 25% van de
begrote kosten in rekening gebracht.
- Bĳ annulering op 7 tot 4 dagen voor de overeengekomen datum wordt 75% in rekening
gebracht.
- En bĳ annulering binnen 4 dagen voor de overeen gekomen datum wordt het gehele begrote
bedrag in rekening gebracht.
10.Voor annulering van opleidingen en trainingen gelden de volgende voorwaarden:
- Bĳ annulering tot 28 kalenderdagen voor aanvang is € 25 administratiekosten verschuldigd.
- Bĳ annulering tussen 28 en 14 dagen wordt de helft van begrote in rekening gebracht.
- Bĳ annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de training is de klant, ongeacht de reden
van annulering, het volledige bedrag van de training verschuldigd.
- Voor annulering van een deel van de training wordt deze regeling naar rato toegepast.
- Als de training op verzoek van de klant wordt verschoven naar een latere datum is de klant bĳ
verschuiving tot 28 kalenderdagen voor aanvang van de training € 25 administratiekosten
verschuldigd, binnen 28 tot 14 dagen voor aanvang van de training 50% van de kosten voor de
training, binnen 14 en 7 dagen 75% van de kosten van de training en bĳ verschuiving binnen 7
dagen voor aanvang van de training het volledige bedrag.
11.Wanneer annulering niet of te laat plaats vindt, is Gebruiker gerechtigd de desbetreﬀende
dienst(en) in rekening te brengen onverkort zĳn recht op betaling van alle gemaakte kosten in
deze. Gebruiker is in redelĳkheid gerechtigd een geplande afspraak te wĳzigen wat betreft locatie
en/of tĳdstip. Gebruiker zal dit dan uiterlĳk 48 uur vóór het afgesproken tĳdstip kenbaar dienen te
maken, waarbĳ voor de locatie maximaal 1 uur reistĳd (enkele reis) wordt aangehouden.
artikel 5 Overmacht
1.Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever
indien hĳ daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wĳten aan
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor zĳn rekening komt.
2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat
is zĳn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrĳf van Gebruiker of van derden
daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, nadat Gebruiker zĳn
verbintenis had moeten nakomen.
3.Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der
partĳen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partĳ.
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4.Voor zoveel Gebruiker ten tĳde van het intreden van overmacht zĳn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelĳk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelĳk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelĳk na te komen gedeelte separaat te
factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlĳke overeenkomst.
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artikel 6 Betaling en incassokosten
1.Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker
aan te geven wĳze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzĳ schriftelĳk anders door Gebruiker
aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
2.De facturatie door de Gebruiker vindt in principe maandelĳks plaats, tenzĳ anders aangegeven in
de getekende oﬀerte.
3.Indien de Opdrachtgever in gebreke blĳft in de tĳdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd
van 1% per maand, tenzĳ de wettelĳke rente hoger is, in welk geval de wettelĳke rente
verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat
de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde
bedrag.
4.De facturering vindt plaats middels elektronisch factureren (e-factureren) conform de hiervoor
gestelde richtlĳnen zoals deze zĳn opgenomen in de publicatie “E-factureren voor het
bedrĳfsleven”. Deze Publicatie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Ministerie
van Financiën (de Belastingdienst) en Economische Zaken. Bĳ het ondertekenen van de oﬀerte
heeft u aangegeven akkoord te gaan met e-facturering.
5.Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in
verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere
volgorde voor de toerekening van de betaling aanwĳst. Gebruiker kan volledige aflossing van de
hoofdsom weigeren, indien daarbĳ niet eveneens de opengevallen en lopende rente en
incassokosten worden voldaan.
6.De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet
op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met
247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op
te schorten.
7.Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tĳdige) nakoming van zĳn
verplichtingen, dan komen alle redelĳke kosten ter verkrĳging van voldoening buiten rechte voor
rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelĳke kosten worden berekend op basis van
hetgeen in de Nederlandse incassopraktĳk gebruikelĳk is, momenteel de berekeningsmethode
volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt
die redelĳkerwĳs noodzakelĳk waren, komen de werkelĳk gemaakte kosten voor vergoeding in
aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelĳke en executiekosten zullen eveneens op de
Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten
eveneens rente verschuldigd.
artikel 7 Aansprakelĳkheid
1.Indien Gebruiker aansprakelĳk mocht zĳn, dan is deze aansprakelĳkheid beperkt tot hetgeen in
deze bepaling is geregeld.
2.Gebruiker is niet aansprakelĳk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is
uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige
gegevens.
3.Bĳ de uitvoering van de dienstverlening van Gebruiker is sprake van een inspanningsverplichting.
4.Gebruiker is niet aansprakelĳk voorzover schade voortvloeit uit het feit dat de Opdrachtgever of
een werknemer van de Opdrachtgever door Gebruiker verstrekte mondelinge of schriftelĳke
adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
5.De Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treﬀen die nodig zĳn ter beperking van de
schade waarvoor hĳ Gebruiker aansprakelĳk wil stellen.
6.Indien Gebruiker aansprakelĳk mocht zĳn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelĳkheid van
Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat
gedeelte van de order waarop de aansprakelĳkheid betrekking heeft.
7.De aansprakelĳkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering
van zĳn verzekeraar in voorkomend geval.
8.Gebruiker is uitsluitend aansprakelĳk voor directe schade.
9.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelĳke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in
de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelĳke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie
van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker
toegerekend kunnen worden en redelĳke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van
schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van
directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelĳk
voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen
en schade door bedrĳfsstagnatie.
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10.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelĳkheid gelden niet indien de schade
te wĳten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker.
artikel 8 Vrĳwaring
1.De Opdrachtgever vrĳwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lĳden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan
Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden
aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bĳ te
staan en onverwĳld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht
de Opdrachtgever in gebreke blĳven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker,
zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de
zĳde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de
Opdrachtgever.
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Artikel 9 Intellectuele eigendom
1.Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de
uitvoering van een overeenkomst aan zĳn zĳde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden
te gebruiken, voorzover hierbĳ geen strikt vertrouwelĳke informatie van de Opdrachtgever ter
kennis van derden wordt gebracht.
2.Zonder schriftelijke toestemming van de Gebruiker, is het niet toegestaan om de door de
Gebruiker zelf ontwikkelde instrumenten/ modellen, welke tĳdens trainingen/ coaching/
workshops worden aangereikt, zelfstandig toe te passen voor commercieel gebruik en/ of te
kopiëren en/ of toe te passen in je eigen te ontwikkelen trainingen/ workshops/ literatuur/
modellen/ instrumenten. Deze modellen/ instrumenten zĳn specifiek en zelfstandig ontwikkeld
door de Gebruiker om de organisatie-/ individuele-ontwikkelingen concreet te ondersteunen.
Deze modellen/ instrumenten zĳn: “Emmeren met Otto” (‘de emmer en de spreekwoordelĳke
druppel’), De Organisatie Gedrags- en OntwikkkelingsBarometer (OGOB), Het ‘TTC-model’ (Tĳd
Taak en Competentie), de “4 C’s/ B’s + 1”, etc. Deze modellen/ instrumenten zĳn intellectueel
eigendom van de Gebruiker en vallen onder het copyright ©.
artikel 10 Toepasselĳk recht en geschillen
1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbĳ Gebruiker partĳ is, is uitsluitend het 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.
2.De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bĳ uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzĳ de wet dwingend anders voorschrĳft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het
geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
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.
artikel 11 Status zelfstandigheid Gebruiker
1.De Gebruiker geeft aan dat bĳ ondertekening van de oﬀerte een overeenkomst tot stand komt
voor het zelfstandig uitvoeren van diensten en/of het leveren van goederen waarbĳ uitdrukkelĳk
gesteld wordt dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Gebruiker verklaart hierbĳ als
zelfstandig ondernemer te functioneren en zal geen aanspraken doen op doorbetaling in geval
van ziekte en vakantiedagen. Gebruiker verklaart hierbĳ dat hĳ of zĳ aan alle eisen van de
Nederlandse wet voldoet ten aanzien van zelfstandig ondernemerschap en is verantwoordelĳk
voor het correct afdragen van belastingen, sociale premies en btw, tenzĳ schriftelĳk anders
overeengekomen.
artikel 12 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)/ Privacy-verklaring
1.De aard van de organisatie van de Gebruiker behelst geen activiteiten waarbĳ
persoonsgegevens/ data verzameld en/ of verwerkt worden. Op de website wordt geen gebruik
gemaakt van cookies en/ of contactformulieren. En wordt er op geen enkele wĳze data
verzameld via de website. De Website is alleen bedoeld als een informatief medium.
Bĳ sommige opdrachten is in beperkte mate sprake van ontvangen van contactgegevens direct
en met toestemming van de desbetreﬀende perso(o)n(en). Voor deze specifieke en uitzonderlĳke
opdrachten geldt het onderstaande:
2.Binnen de organisatie van de Gebruiker wordt alleen door de eigenaar, te weten Otto Visser,
gegevens verzameld ten behoeve van de uitvoering van de opdracht/ project/ training op verzoek
van de Opdrachtgever. Alle, van de Opdrachtgever verkregen informatie, wordt alleen gebruikt
ten behoeve van de voorbereiding en/ of uitvoering van desbetreﬀende opdracht. De verkregen
informatie wordt nooit zonder schriftelĳke toestemming aan derden verstrekt. Dit is ook van
toepassing op de verstrekte persoons- en contactgegevens.
3.Alle (persoons)gegevens worden bewaard voor de duur van de opdracht en/ of overeenkomst.
4.De gegevens zĳn opgeslagen in een met wachtwoorden beveiligde digitale omgeving en alleen
toegankelĳk voor Otto Visser. De Gebruiker werkt papierloos, en zal geen informatie op papier
bewaren.
5.Documenten waarin persoonsgegevens onderdeel vanuit maken worden alleen ‘encrypted’
verzonden en/ of zodanig dat de gegevens niet herleidbaar naar een persoon zĳn (dus
geanonimiseerd).
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6.De Opdrachtgever en personen hebben ten allen tĳde het recht op het wĳzigen en/ of het
verwĳderen van hun (persoons)gegevens. Dit verzoek dient te worden ingediend via het
verzenden van een email aan de Gebruiker.
artikel 13 Vindplaats en wĳziging voorwaarden
1.De opgestelde voorwaarden zĳn gedeponeerd op de website www.ottovisser.com welke
minimaal één keer per jaar worden geactualiseerd.
2.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tĳde
van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
3.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
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