
Algemene Voorwaarden Sineke Staal Coaching & Advies 
 
Artikel 1 Definities 
1. Opdrachtnemer: Sineke Staal Coaching & Advies, de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden voor het 
aanbieden van diensten. 
2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een opdracht is aangegaan dan 
wel een mondelinge of schriftelijke aanvraag heeft gedaan tot het laten verrichten van (personele) coaching of 
advies. 
3. Opdracht: de overeenkomst van opdracht, tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, krachtens welke 
werkzaamheden worden verricht. 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, van toepassing op alle offertes 
en opdrachten, waarop Opdrachtnemer deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover 
van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.  
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op opdrachten met Opdrachtnemer, voor de 
uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.   
3. Tenzij tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de bepalingen van 
deze algemene voorwaarden ook ten volle van toepassing op elke offerte en/of opdracht die voortbouwt op, of 
voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn 
verklaard. 
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van 
de hand gewezen.  
5. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig 
zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van 
toepassing. Opdrachtnemer en 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. 
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene 
voorwaarden, dan dient te uitleg plaatst te vinden “naar de geest” van deze bepalingen.  
7. 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.  
8. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet 
dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou 
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te 
verlangen.  
 
Artikel 3 Offertes en aanbiedingen 
1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud 
als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.  
2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of prijsopgaven worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs 
kan begrijpen dat de offertes of prijsopgaven, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of 
verschrijving bevat.  
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 
4. Offertes zijn gebaseerd op de bij Opdrachtnemer beschikbare informatie.  
5. Een opdracht komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of 
opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer is ontvangen.  
6. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de 
overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven 
overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Opdrachtnemer gebruikelijke methoden.  
 
Artikel 4 Uitvoering van de opdracht	  
1. Opdrachtnemer zal de opdracht 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. 
Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens Opdrachtgever, nooit een resultaatverplichting.  
2. Opdrachtnemer 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.  
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk 
zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren 
van de opdracht, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht 
benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering 
van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke 
tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 	  
4. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit 
nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve 
schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog 
uitvoering te geven aan de opdracht. 	  



5. Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van de opdracht, opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden 
zijn slechts dan van kracht, indien zij schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen. 
6. Opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde 
gedeelte afzonderlijk te factureren.  
7. Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een 
volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fasen 
schriftelijk heeft goedgekeurd en de factuur daartoe heeft voldaan.  
8. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is 
Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze vaste prijs zonder dat 
Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de opdracht 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 etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de opdracht 
redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.  
9. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de opdracht meer bedraagt dan 10% en 
plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de opdracht, dan is uitsluitend Opdrachtgever die een beroep 
toekomt op titel 5 afdeling 3 van boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te 
ontbinden, tenzij Opdrachtnemer:  
a. alsdan alsnog bereid is om de opdracht op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; 
b. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting 
ingevolge de wet; 
c. indien bedongen is dat de levering langer dan 3 maanden na totstandkoming van de opdracht zal plaatsvinden.  
 
Artikel 5 Duur en beëindiging	  
1. De opdrachtbevestiging kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of 
indien gewenst worden verlengd, tenzij anders overeengekomen in offerte of opdrachtbevestiging.  
2. Indien de opdracht wordt beëindigd, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk 
opeisbaar.  
3. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met 
onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn 
aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, ingeval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of 
faillissement van Opdrachtgever, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is 
opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een ander omstandigheid waardoor 
Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken. De vorderingen van Opdrachtnemer op 
Opdrachtgever zijn in deze gevallen onmiddellijk opeisbaar.  
 
Artikel 6 Betalingsvoorwaarden 
1. Betaling vindt plaats a contant na iedere sessie, of achteraf middels factuur. Na iedere contante betaling 
ontvangt Opdrachtgever een factuur met de notitie dat aan de betaling is voldaan.  
2. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door 
Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.  
3.  Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende 
ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke 
(handels)rente. Indien Opdrachtnemer zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is 
Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met de incasso gemoeid zijn, verschuldigd.  
4. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Opdrachtnemer binnen 14 dagen na 
factuurdatum aan Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt 
in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.  
 
Artikel 7 Overmacht	  
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij 
daartoe gehinderd wordt als gevolg van de omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de 
wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting 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 buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop 
Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na 
te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer 
heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de 
opdracht verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.  
3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht 
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht 
te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.  
4. Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht zijn verplichtingen uit de opdracht 
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en het nagekomen, respectievelijk na te 
komen gedeelte een zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen 
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen 
als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 
 



Artikel 8 Intellectuele eigendom 
1. Alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht 
ontwikkelt of gebruikt komen toe aan Opdrachtnemer, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.  
2. Behoudens de uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever 
niet toegestaan de voormelde producten van de gegevens of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan 
niet tezamen met of door inschakeling van derden te gebruiken, verveelvoudigen, openbaar maken of exploiteren 
behoudens eigen gebruik binnen de onderneming van Opdrachtgever.  
 
Artikel 9 Aansprakelijkheid  
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook ontstaan doordat Opdrachtnemer is 
uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.  
2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 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 algemene voorwaarden, de eventueel redelijke kosten 
gemaakt gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de opdracht te laten beantwoorden, voorzoveel deze aan 
Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van 
schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als 
bedoeld in deze algemene voorwaarden.  
3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde 
winst, gemiste besparingen en schade voor bedrijfstagnatie, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove 
schuld van Opdrachtgever of zijn leidinggevende ondergeschikten.  
4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht door de door Opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk 
ongedaan te maken.  
5. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 
Opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid 
betrekking heeft. 
 
Artikel 10 Vertrouwelijke informatie  
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de opdracht 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. Informatie welke wordt gedeeld in coaching gesprekken wordt alleen na schriftelijke toestemming van de 
gecoachte gecommuniceerd met Opdrachtgever. 
3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is 
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en 
Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of 
toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of 
schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige 
schade, hierdoor ontstaan.  
 
Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen 
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. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt 
uitgesloten.  
2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,  
tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen 
aan de volgens de wet bevoegde rechter.  
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat ze zich tot het uiterste hebben ingespannen het 
geschil in onderling overleg te beslechten.  
 
Artikel 12  Wijzigingen voorwaarden 
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad. 
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van  
het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer. 
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 
 
Artikel 13 Overige bepalingen 
Voor alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlands recht van 
toepassing. 
 
 
 
 
 


