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Artikel(1:((
Definities(
In!deze!algemene!voorwaarden!worden!de!hiernavolgende!
termen! in! de! navolgende! betekenis! gebruikt,! tenzij!
uitdrukkelijk!anders!aangegeven.!
Opdrachtnemer:!
Voedingsadviseur!Babs!Verbunt!
Opdrachtgever:!!
Diegene!die!aan!de!voedingsadviseur!
de! opdracht! geeft! advies! en/of!
begeleiding!te!verlenen.!
Artikel(2:(
Algemeen(
1.! Deze! voorwaarden! gelden! voor! iedere! aanbieding,!
offerte! en! overeenkomst! tussen! de! opdrachtgever! en!
opdrachtnemer! waarop! de! opdrachtnemer! deze!
voorwaarden! van! toepassing! heeft! verklaard,! voor!
zover! van! deze! voorwaarden! niet! door! partijen!
uitdrukkelijk!en!schriftelijk!is!afgeweken.!
2.! Alle!offertes!en!aanbiedingen!van!opdrachtnemer!zijn!
vrijblijvend,! tenzij! in! de! offerte! een! termijn! voor!
aanvaarding!is!gesteld.!!
3.! Opdrachtnemer! 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!
inclusief!BTW!en!andere!heffingen!van!overheidswege!
alsmede!eventuele!in!het!kader!van!de!overeenkomst!
te! maken! kosten,! daaronder! begrepen! reisE! en!
verblijf!,! verzendE! 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! opdrachtnemer! daaraan!
niet! gebonden.! De! overeenkomst! komt! dan! niet!
overeenkomstig! deze! afwijkende! aanvaarding! tot!
stand,!tenzij!opdrachtnemer!anders!aangeeft.!
6.! Een!
samengestelde!
prijsopgave!
verplicht!
opdrachtnemer! 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.! 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! 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!voorwaarden!te!verlangen.!
Artikel(3:((
Uitvoering(van(de(overeenkomst(
1.! De! opdrachtnemer! zal! de! overeenkomst! naar! beste!
inzicht!en!vermogen!overeenkomstig!de!eisen!van!een!
goed!vakmanschap!uitvoeren.!!
2.! De! opdrachtnemer! zal! van! elke! opdrachtgever! een!
dossier! bijhouden.! Naast! de! opdrachtnemer! heeft! in!
beginsel! slechts! de! cliënt! recht! op! inzage! van! dit!
dossier,! een! uitzondering! betreft! indien! de!
Opdrachtnemer! door! een! gerechtelijke! instantie!
verplicht!wordt!gesteld!het!dossier!te!overleggen.!
3.! De! opdrachtnemer! is! niet! aansprakelijk! voor! schade,!
van! welke! aard! ook,! doordat! de! opdrachtnemer! is!
uitgegaan! van! door! de! opdrachtgever! verstrekte!
onjuiste!en/of!onvolledige!gegevens.!
Artikel(4:((
Wijzigen(van(de(overeenkomst(
1.! Indien! tijdens! de! uitvoering! van! de! overeenkomst!
blijkt,! dat! het! voor! de! behoorlijke! uitvoering!
noodzakelijk! is! om! de! verrichten! werkzaamheden! te!
wijzigen! of! aan! te! vullen,! zullen! partijen! tijdig! en! in!
onderling!
overleg!
de!
overeenkomst!
dienovereenkomstig!aanpassen.!

!

!

2.! Indien! de! aard,! omvang! of! inhoud! van! de!
overeenkomst,! al! dan! niet! op! verzoek! of! aanwijzing!
van! opdrachtgever,! 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! het!
oorspronkelijk! overeengekomen! bedrag! worden!
verhoogd! of! verlaagd.! Opdrachtnemer! zal! daarvan!
zoveel!als!mogelijk!vooraf!prijsopgaaf!doen.!Door!een!
wijziging!van!de!overeenkomst!kan!de!oorspronkelijk!
opgegeven! termijn! van! uitvoering! worden! gewijzigd.!
Opdrachtgever! aanvaardt! de! mogelijkheid! van!
wijziging! van! de! overeenkomst,! daaronder! begrepen!
de!wijziging!in!prijs!en!termijn!van!uitvoering.!
3.! Indien! de! overeenkomst! wordt! gewijzigd,! daaronder!
begrepen! een! aanvulling,! dan! is! Opdrachtnemer!
gerechtigd! om! daaraan! eerst! uitvoering! te! geven!
nadat! daarvoor! akkoord! is! gegeven! door!
opdrachtnemer! en! 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! evenmin!
wanprestatie! van! opdrachtnemer! op! en! is! voor!
opdrachtgever!geen!grond!om!de!overeenkomst!op!te!
zeggen.!
4.! Indien! opdrachtnemer! bij! het! sluiten! van! de!
overeenkomst!een!bepaalde!prijs!overeenkomt,!dan!is!
opdrachtnemer! onder! navolgende! omstandigheden!
niettemin! gerechtigd! tot! verhoging! van! de! prijs,! ook!
wanneer! de! prijs! oorspronkelijk! niet! onder!
voorbehoud!is!opgegeven.!
E! Indien! de! prijsstijging! het! is! gevolg! van! een! wijziging!
van!de!overeenkomst;!
E! indien! de! prijsverhoging! voortvloeit! uit! een! aan!
opdrachtnemer! toekomende! bevoegdheid! of! een! op!
opdrachtnemer! rustende! verplichting! ingevolge! de!
wet;!!
E! In! andere! gevallen,! dit! met! dien! verstande! dat! de!
opdrachtgever! die! niet! handelt! in! de! uitoefening! van!
een! beroep! of! bedrijf,! gerechtigd! is! de! overeenkomst!
door! een! schriftelijke! verklaring! te! ontbinden! indien!
de!prijsstijging!meer!bedraagt!dan!10%!en!plaatsvindt!
binnen! drie! maanden! na! het! sluiten! van! de!
overeenkomst,! tenzij! opdrachtnemer! alsdan! alsnog!
bereid! is! om! de! overeenkomst! op! basis! van! het!
oorspronkelijk!overeengekomene!uit!te!voeren.!
Artikel(5:((
Contractduur;(uitvoeringstermijn(
1.! De! overeenkomst! tussen! de! opdrachtnemer! en!
opdrachtgever!wordt!aangegaan!voor!een!onbepaalde!
tijd,! tenzij! uit! de! aard! van! de! overeenkomst! anders!
voortvloeit! of! partijen! uitdrukkelijk! en! schriftelijk!
anders!overeenkomen.!
2.! Is!voor!de!voltooiing!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!opdrachtnemer!derhalve!schriftelijk!
in!gebreke!te!stellen.!Opdrachtnemer!dient!daarbij!een!
redelijke! termijn! te! worden! geboden! om! alsnog!
uitvoering!te!geven!aan!de!overeenkomst.!
3.! Opdrachtnemer!
heeft!
het!
recht!
bepaalde!
werkzaamheden!te!laten!verrichten!door!derden.!
4.! Indien! opdrachtnemer! gegevens! behoeft! van! de!
opdrachtgever! voor! de! uitvoering! van! de!
overeenkomst,! vangt! de! uitvoeringstermijn! niet!
eerder! aan! dan! nadat! opdrachtgever! deze! juist! en!
volledig! aan! opdrachtnemer! ter! beschikking! heeft!
gesteld.!
!
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Artikel(6:((
Honorarium(
1.! De! diensten! worden! berekend! volgens! de!
gebruikelijke! uurtarieven! van! de! opdrachtnemer,!
geldende! voor! de! periode! waarin! de! werkzaamheden!
worden! verricht,! tenzij! een! daarvan! afwijkend!
uurtarief!is!overeengekomen.!
2.! Het! uurtarief! is! inclusief! BTW,! tenzij! anders!
overeengekomen.!!
Artikel(7:((
Betaling(
1.! Betaling! dient! contact! te! geschieden! dan! wel! door!
middel! van! overschrijving,! tenzij! anders! is!
overeengekomen,!op!een!door!de!opdrachtnemer!aan!
te! geven! wijze! in! de! valuta! waarin! is! gedeclareerd.!
Bezwaren!tegen!de!hoogte!van!de!declaraties!schorten!
de!betalingsverplichting!niet!op.!
2.! Is!de!opdrachtgever!in!gebreke!of!in!verzuim!met!het!
nakomen! van! een! of! meerdere! verplichtingen,! dan!
komen! alle! redelijke! kosten! ter! verkrijging! van!
voldoening! buiten! rechte! voor! rekening! van! de!
opdrachtgever.! Daarnaast! is! opdrachtgever! de!
wettelijke! rente! verschuldigd.! 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.!
Artikel(8:((
Annulering(
1.! Annulering! van! afspraken! betreffende! de! cliënt! dient!
uiterlijk! 24! uur! voor! het! afgesproken! tijdstip! te!
geschieden,!anders!wordt!50%!van!het!factuurbedrag!
in!rekening!gebracht.!Indien!de!afspraak!op!maandag!
is! gepland! dient! annulering! van! de! afspraak! uiterlijk!
op!de!vrijdag!ervoor!vóór!12:00!uur!te!geschieden.!
2.! Bij! niet! verschijnen! van! de! cliënt! zonder! mededeling,!
wordt! altijd! het! volledige! factuurbedrag! in! rekening!
gebracht.!
3.! Het!staat!de!opdrachtnemer!vrij!de!gereserveerde!tijd!
voor!de!betrokken!cliënt/opdrachtgever!te!gebruiken!
voor!behandeling!van!een!andere!cliënt.!!
Artikel(9:((
Opschorting,(
ontbinding(
en(
tussentijdse(opzegging(van(de(overeenkomst(
1.! Opdrachtnemer! is! bevoegd! de! nakoming! van! de!
verplichtingen! op! te! schorten! of! de! overeenkomst!
terstond! en! met! directe! ingang! te! ontbinden,! indien!
opdrachtgever!de!verplichtingen!uit!de!overeenkomst!
niet,!niet!volledig!of!niet!tijdig!nakomt;!
2.! Indien!de!ontbinding!aan!opdrachtgever!toerekenbaar!
is,!is!opdrachtnemer!gerechtigd!tot!vergoeding!van!de!
schade,! daaronder! begrepen! de! kosten,! daardoor!
direct!en!indirect!ontstaan.!
3.! Indien! de! overeenkomst! wordt! ontbonden! zijn! de!
vorderingen! van! opdrachtnemer! op! opdrachtgever!
onmiddellijk! opeisbaar.! Indien! opdrachtnemer! de!
nakoming!van!de!verplichtingen!opschort,!behoudt!hij!
zijn!aanspraken!uit!de!wet!en!overeenkomst.!
Artikel(10:(
Aansprakelijkheid(
1.! De!begeleiding!en!advisering!van!de!opdrachtnemer!is!
gebaseerd!op!de!informatie!die!de!opdrachtgever!zelf!
verstrekt.!!
2.! Het! advies! van! de! opdrachtnemer! is! naar! zijn! aard!
resultaatgericht! zonder! dat! resultaat! te! garanderen.!!
De!opdrachtnemer!sluit!elke!aansprakelijkheid!uit!ter!
zake! van! schade! of! letsel! voortvloeiend! uit! of! in!!
verband! met! de! opvolging! door! de! opdrachtgever!
door!de!opdrachtnemer!verstrekte!adviezen.!!
3.! De!opdrachtnemer!is!niet!aansprakelijk!voor!indirecte!
schade,! daaronder! inbegrepen! gevolgschade,! gederfd!
arbeidsinkomen,!gemiste!besparingen!en!schade!door!
bedrijfsstagnatie.!!
4.! De! begeleiding! en/of! adviezen! kunnen! niet! worden!
beschouwd! als! vervanging! van! een! consult! of! een!
behandeling!bij!een!gediplomeerd!behandelaar!(zoals!
doch! niet! uitsluitend! een! psycholoog,! huisarts! of!
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medisch! specialist).! Raadpleeg! bij! lichamelijke! of!
psychische!klachten!altijd!eerst!een!(huis)arts.!!
5.! De!aansprakelijkheid!van!de!opdrachtnemer!is!te!allen!
tijde! beperkt! tot! het! maximum! van! het! honorarium!
van!betreffende!de!opdracht.!!
Artikel(11:(
Overmacht(
Partijen! zijn! niet! gehouden! tot! het! nakomen! van! enige!
verplichting,! indien! zij! daartoe! gehinderd! worden! als!
gevolg! van! een! omstandigheid! die! niet! is! te! wijten! aan!
schuld,!en!noch!krachtens!de!wet!,!een!rechtshandeling!of!
in!het!verkeer!geldende!opvatting!voor!hun!rekening!!
komt.!!
Artikel(12:(
Geheimhouding(
Beide! partijen! zijn! verplicht! 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.! Op! het! vorenstaande! is!
uitgezonderd! het! verstrekken! van! informatie! door!
opdrachtnemer!uit!hoofde!van!een!door!een!gerechtelijke!
instantie!opgelegde!verplichting.!
Artikel(13:!!
Intellectuele(
eigendom(
en(
auteursrechten(
1.! Alle!door!de!opdrachtnemer!verstrekte!stukken,!zoals!
rapporten,! adviezen,! overeenkomsten,! ontwerpen,!
schetsen,! tekeningen,! lezingen! etc.,! zijn! uitsluitend!
bestemd! om! te! worden! gebruikt! door! de!
opdrachtgever! en! mogen! niet! door! hem! zonder!
voorafgaande! toestemming! van! de! opdrachtnemer!
worden! verveelvoudigd,! openbaar! gemaakt,! of! ter!
kennis!van!derden!worden!gebracht,!tenzij!uit!de!aard!
van!de!verstrekte!stukken!anders!voortvloeit.!
2.! De! opdrachtnemer! behoudt! het! recht! de! door! de!
uitvoering! van! de! werkzaamheden! toegenomen!
kennis! voor! andere! doeleinden! te! gebruiken,! voor!
zover! hierbij! geen! vertrouwelijke! informatie! ter!
kennis!van!derden!wordt!gebracht.!!
Artikel(14:((
Vrijwaring(
1.!Opdrachtgever! vrijwaart! opdrachtnemer! voor!
eventuele! aanspraken! van! derden,! die! in! verband! met!
de! uitvoering! van! de! overeenkomst! schade! lijden! en!
waarvan! de! oorzaak! aan! andere! dan! aan!
opdrachtnemer!toerekenbaar!is.!
2.!Indien! opdrachtnemer! uit! dien! hoofde! door! derden!
mocht! worden! aangesproken,! dan! is! opdrachtgever!
gehouden!opdrachtnemer!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! opdrachtnemer,! zonder!
ingebrekestelling,! gerechtigd! zelf! daartoe! over! te! gaan.!
Alle! kosten! en! schade! aan! de! zijde! van! opdrachtnemer!
en! derden! daardoor! ontstaan,! komen! integraal! voor!
rekening!en!risico!van!opdrachtgever.!
Artikel(15:(
Geschillen(
Partijen!zullen!eerst!een!beroep!op!de!rechter!doen!nadat!
zij!zich!tot!het!uiterste!hebben!ingespannen!een!geschil!in!
onderling!overleg!te!beslechten.!
Artikel(16:(
Toepassing(recht(
Op! elke! overeenkomst! tussen! de! opdrachtnemer! en!
opdrachtgever!is!Nederlands!recht!van!toepassing!.!
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