ALFA+ Bewust Leider Zijn
Opleiden, Trainen & Adviseren

VOORWAARDEN

ALFA+ Bewust Leider Zijn

1.

ALGEMEEN

2.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen “ALFA+ Bewust Leider

Zijn ”, hierna te nomen ALFA+ en een Cliënt waarop ALFA+ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
Onder Cliënt wordt elke wederpartij van ALFA+ verstaan.
3.

Onder Trainer / Opleider wordt in deze voorwaarden verstaan een (als zelfstandig ondernemer opererende) persoon
of instelling welke de activiteiten van het bedrijf uitvoert.

4.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

5.

Indien één of meerdere 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. ALFA+ en de Cliënt 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 ALFA+ niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen
daarvan niet van toepassing zijn, of dat ALFA+ in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de
stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

7.

ALFA+ heeft naar zijn cliënten een inspanningsverplichting, ALFA+ heeft geen resultaatverplichting.

8.

ALFA+ is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te herzien en aan te passen.

9.

Op deze voorwaarden, offertes aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlandse recht van toepassing.

10. De rechter in de vestigingsplaats van ALFA+ is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet
dwingend anders voorschrijft.
11. OFFERTES EN AANBIEDINGINGEN
12. Alle offertes en aanbiedingen van ALFA+ zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is
gesteld.
13. ALFA+ kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat
de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
14. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding
opgenomen aanbod dan is ALFA+ daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand.
15. Kosten worden vooraf in een offerte kenbaar gemaakt.
16. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
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17. BETALING EN INCASSO
18. Betalingen dienen steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Cliënt in gebreke blijft in de
tijdige betaling van een factuur, dan is de Cliënt van rechtswege in verzuim. De Cliënt 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 Cliënt in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
19. De Cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ALFA+ verschuldigde. Bezwaren tegen de
hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Cliënt is evenmin gerechtigd om de betaling
van een factuur om een andere reden op te schorten.
20. Wanneer een betalingstermijn niet nagekomen wordt, is ALFA+ gerechtigd buitenrechtelijke incasso kosten aan
Cliënt in rekening te brengen.
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