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Algemene voorwaarden  

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door jadoe! gevestigd te Hengelo en 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60340886. 

Artikel 1 Definities 

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 Opdracht: de overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7400 e.v. van het BW, waarbij 
de partijen zich verbinden diensten te verrichten. 

1.2 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Lotte Hoogers, eigenaar van jadoe!, de opdracht 
heeft gegeven voor het uitvoeren van diensten 

1.3 Opdrachtnemer: jadoe!, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
60340886. 

1.4 Overeenkomst: schriftelijk document dat door opdrachtnemer en opdrachtgever wordt 
ondertekend met daarin de specifieke voorwaarden die rechtens tussen partijen gelden. Deze 
algemene voorwaarden maken daar onlosmakelijk deel van uit. 

15 Diensten: begeleiden van persoonlijke groei, teamontwikkeling en/of organisatieadvies. In de 
rol van organisator, adviseur, trainer, coach, teamcoach, spreker of dagvoorzitter met al de daarbij 
behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

Artikel 2 Algemeen 

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en 
overeenkomsten voor opleiding-, coaching-, workshop- procesbegeleiding- en adviesopdrachten 
tussen jadoe! en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. 

2.2 Lotte Hoogers van jadoe! acht zich verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke 
informatie die, zowel in woord als in geschrift, tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ter 
kennis komt. 

2.3 Wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk 
tussen partijen is overeengekomen. 

2.4 Indien blijkt dat een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarde geheel 
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden 
onverkort tussen partijen van kracht. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen op dat moment in 
overleg treden met als doel nieuwe en/of vervangende bepalingen overeen te komen. 

 

2.5 Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze 
algemene voorwaarden, of als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze 
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voorwaarden noch in de overeenkomst is geregeld dient de uitleg plaats te vinden of de situatie 
uitgelegd te worden in ‘de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

2.6 Jadoe! draagt er zorg voor dat over de inhoud van de opdrachten een duidelijke 
wilsovereenstemming bestaat en blijft bestaan tussen de opdrachtgever en jadoe!. 

Artikel 3 toepasselijkheid van deze voorwaarden 

3.2 Deze algemene voorwaarden zullen ook gelden voor eventuele derden die de 
opdrachtnemer inschakelt voor de uitvoering van de opdracht. 

3.3 De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat 
de opdrachtgever schriftelijk opdrachtnemer een opdracht geeft voor het verrichten van diensten 
en opdrachtnemer deze opdracht heeft aanvaard (dan wel opdrachtnemer is begonnen met 
werkzaamheden op verzoek van opdrachtgever uit te voeren) 

3.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of 
strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. 

3.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van reden te 
weigeren. 

Artikel 4 Grondslag offertes 

4.1 Offertes van jadoe! zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De 
opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de 
opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. 

4.2 Lotte Hoogers van jadoe! zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en 
vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Dit heeft het karakter 
van een inspanningsverplichting. Nimmer kan Lotte Hoogers van jadoe! aansprakelijk gehouden 
worden voor resultaten van door haar verrichte inspanningen. 

4.3. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, geldt een overeengekomen leveringstermijn 
slechts bij benadering. jadoe! is niet aansprakelijk voor afwijkingen van de opgegeven 
leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook en de opdrachtgever is ook bij afwijking van de 
leveringstermijn verplicht het in opdracht gegevene te accepteren. 

4.4 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij 
daartoe slechts overgaan na overeenstemming met opdrachtnemer. 

4.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook doordat opdrachtnemer 
is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledig gegevens/informatie. 

Artikel 5 verplichtingen opdrachtnemer 

5.2 Tussen opdrachtnemer en opdrachtgever bestaat geen gezagsverhouding en opdrachtnemer 
verricht de werkzaamheden geheel naar eigen inzicht. 
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5.3 Opdrachtnemer houdt ter rekening en verantwoording een overzicht bij van het 
daadwerkelijke aantal bestede uren en een omschrijving van de verrichte werkzaamheden 
alsmede het aantal gereden kilometers werk- werkverkeer. 

5.4 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van 
opdrachtgever. 

Artikel 6 Overeenkomsten 

6.1 Alle overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten door jadoe! komen tot stand door 
schriftelijke bevestiging van de opdracht door de opdrachtgever aan jadoe!. 

6.2 In een eenmaal verzonden en ontvangen offerte kunnen geen wijzigingen worden 
aangebracht. Door de opdrachtgever gestelde nadere voorwaarden of aanpassingen zullen, bij 
acceptatie daarvan door jadoe!,  worden gevolgd door een nieuw uit te brengen offerte en door 
de opdrachtgever te ondertekenen opdrachtbevestiging. Indien een volledig herziene offerte 
noodzakelijk is, moet de eerder uitgebrachte offerte als vervallen worden beschouwd.  

Artikel 7 Annulering 

7.1 In geval van annulering door een opdrachtgever van een overeengekomen opdracht, of een 
deel van de overeengekomen opdracht, zal 20% van de gehele offerte door jadoe! in rekening 
worden gebracht. 

7.2 Ongeacht het aantal weken waarbinnen de opdrachtgever een opdracht annuleert, worden 
de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht. 

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden 

8.1 Wijze en tijdstip van facturering geschiedt in overleg met de opdrachtgever en wordt 
vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Betaling van geleverde diensten dient uiterlijk 14 dagen na 
factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.  

8.2 Indien jadoe! voor de invordering van achterstallige bedragen de diensten van derden moet 
inschakelen, is de opdrachtgever verplicht tot betaling van de buitengerechtelijke kosten en 
wettelijke rente. 

Artikel 9 Intellectueel eigendom 

9.1 Modellen, technieken en instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn 
en blijven het eigendom van jadoe! Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na 
verkregen toestemming van jadoe!.  De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te 
vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van 
de opdracht.  

 


