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Algemene Voorwaarden TimeLabz 
Open Programma’s 

 
 
Begripsbepalingen  

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:  

• Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Aanbieder een Overeenkomst aangaat voor 
het deelnemen van één of meerdere individuele Deelnemers een Open Programma.  

• Aanbieder: TimeLabz  
• Overeenkomst: Elke afspraak tussen Aanbieder en Afnemer met betrekking tot het deelnemen van één 

of meerdere individuele Deelnemers aan een Open Programma. 
• Open Programma: groepsgewijze sessie, training, workshop of business coaching, of een combinatie 

hiervan, waaraan Deelnemers op individuele basis kunnen deelnemen. 
• Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk aan Open Programma deelneemt. 
  
 
Toepasselijkheid van deze voorwaarden  

• Alle Open Programma’s worden door of onder regie van Aanbieder uitgevoerd.   
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsopgaven en Overeenkomsten die door 

Aanbieder in het kader van zijn Open Programma’s worden aangeboden.  
• Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de 

uitvoering door Aanbieder derden worden betrokken.  
• Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk 

tussen Aanbieder en Afnemer zijn overeengekomen.  

Garantiebeperking   

Aanbieder zal de Open Programma’s naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed 
vakmanschap uitvoeren. De verplichting die de Aanbieder met de Afnemer aangaat heeft het karakter van 
een inspanningsverplichting. Aanbieder kan daarom géén garanties geven met betrekking tot de te 
verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden. Wanneer een trainer uitvalt, zorgt 
Aanbieder in alle redelijkheid voor een gelijkwaardige vervanging.  

Tarifering, Facturering en Betaling  
 
Prijzen worden gehanteerd zoals vooraf bij Open Programma zijn aangeven. Standaard zijn in de prijs de 
kosten van locatie, catering, trainers en ondersteunend materiaal inbegrepen. Na inschrijving ontvangt 
Afnemer en Deelnemer(s) een elektronische bevestiging van de aanmelding.  

Bij betaling vooraf ontvangt Afnemer direct een elektronische factuur. Bij betaling achteraf verstuurt 
Aanbieder de factuur elektronisch naar Afnemer, nadat Open Programma heeft plaatsgevonden.  

Aanbieder hanteert standaard een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders vermeld in 
Overeenkomst. Indien Afnemer niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in 
verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Afnemer is in dat geval tevens zonder nadere 
sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per 
maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd 
als een hele. Indien de Afnemer niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Aanbieder 
voortvloeiende kosten voor rekening van Afnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De 
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.  

Annulering  
  
Afnemer kan tot drie weken voor aanvang van een Open Programma kosteloos de datum van deelname 
wijzigen. Bij annulering krijgt Afnemer geen restitutie. Aanbieder kan besluiten een training te annuleren 
wegens onvoldoende aanmeldingen. Hierover wordt terstond mededeling gedaan aan Deelnemer. In overleg 
met Deelnemer wordt de datum van deelname gewijzigd ofwel vindt restitutie plaats aan Afnemer van de 
reeds betaalde programmagelden.  
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Klachten   

In geval van klachten met betrekking tot het Programma kan Afnemer zich wenden tot de trainer(s) of de 
directie van Aanbieder.    

Intellectuele eigendom  

Modellen, technieken en instrumenten die Aanbieder gebruikt en al het ondersteunend materiaal door 
Aanbieder in verband met het Programma verstrekt, zijn en blijven intellectueel eigendom van Aanbieder. 
Deze mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op 
welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aanbieder.  

Aansprakelijkheid  

• Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in 
inhoud, specificaties of ondersteunend materiaal van het Open Programma.  

• Aanbieder is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde 
winst en schade door bedrijfsstagnatie. Aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgschade van 
implementatie in de organisatie van Afnemer, c.q. Deelnemer van het in Open Programma geleerde 
en/of de tijdens het Open Programma geproduceerde output, zoals bijvoorbeeld plannen van aanpak, en 
plannen voor nieuwe proposities en businessmodellen, wordt nadrukkelijk uitgesloten.  

• Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van enige tekortkoming van de Afnemer 
of door Afnemer aangewezen Deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder 
begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.  

• Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige en/of niet 
tijdig verstrekte gegevens door de Afnemer. De Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van 
de voor het Open Programma essentiële informatie. 

Overmacht  

Bij situaties van overmacht waardoor Open Programma niet conform de Overeenkomst kan worden 
uitgevoerd, zal Aanbieder - voor zover mogelijk - voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien 
vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Aanbieder de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan in kennis 
stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop betreffende Open Programma alsnog zal 
worden gegeven. In geval van overmacht heeft de Afnemer geen recht op een (schade) vergoeding.  

Toepasselijk recht  

Op alle (rechts)handelingen van Aanbieder en Overeenkomsten tussen Aanbieder en Afnemer is Nederlands 
recht van toepassing. Alle geschillen die tussen Aanbieder en Afnemer ontstaan naar aanleiding van een 
(rechts) handeling, Overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar 
aanleiding van Overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde 
rechter te Amsterdam, tenzij de wet anders voorschrijft.  


