
Algemene Voorwaarden 

 

Begrippen 

Deze algemene voorwaarden gelden voor Hofstra Trainingen B.V. gevestigd te 
Kampen, Stoomstraat 7, 8263 AT Kampen. 

 

Prestatie 

De door Hofstra Trainingen B.V. te leveren prestatie houdt een 
inspanningsverbintenis in. Voor zover in de overeenkomst een termijn is opgenomen, 
die aangeeft op welk moment Hofstra Trainingen B.V. haar verplichting dient na te 
komen, kan deze termijn niet worden aangemerkt als een fatale termijn, hetgeen 
inhoudt dat de wederpartij Hofstra Trainingen B.V. bij niet tijdige nakoming schriftelijk 
in gebreke dient te stellen. 

 

Klachten 

Indien de wederpartij van oordeel is dat de prestatie van Hofstra Trainingen B.V. niet 
beantwoordt aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, dan dient de wederpartij dit 
binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te 
ontdekken, aan Hofstra Trainingen B.V. mede te delen. 

Gezien de aard van de door Hofstra Trainingen B.V. te leveren prestaties is de 
termijn waarbinnen een klacht aan Hofstra Trainingen B.V. medegedeeld dient te 
worden in elk geval verstreken na de veertiende dag volgende op de dag waarop 
Hofstra Trainingen B.V. haar werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft, 
heeft voltooid. 

Hofstra Trainingen B.V. zal een klacht binnen bekwame tijd onderzoeken en haar 
bevindingen daaromtrent aan de wederpartij meedelen. 

Het indienen van een klacht geeft de wederpartij niet de bevoegdheid haar 
betalingsverplichting op te schorten. 

 

Annulering 

De wederpartij kan een overeenkomst tot veertien dagen voor de datum waarop 
Hofstra Trainingen B.V. dient na te komen, dan wel met haar nakoming dient aan te 
vangen, schriftelijk of per e-mail annuleren. Deze annulering dient voor de veertiende 
dag voor de aanvang met de nakoming door Hofstra Trainingen B.V. ontvangen te 
zijn. 

Bij annulering blijft de wederpartij gehouden om 25% van de overeengekomen prijs 
aan Hofstra Trainingen B.V. te voldoen. 



Een vermindering van het aantal deelnemers geeft wederpartij niet de bevoegdheid 
gedeeltelijk te annuleren. 

De wederpartij kan voor de aanvang van de nakoming door Hofstra Trainingen B.V. 
met toestemming van Hofstra Trainingen B.V. een reeds aangemelde deelnemer 
vervangen door een andere deelnemer. 

 

Facturering, betaling, verzuim en opeisbaarheid 

Binnen 30 dagen na factuurdatum dient de wederpartij er zorg voor te dragen dat het 
factuurbedrag is bijgeschreven op de op de factuur vermelde bankrekening van 
Hofstra Trainingen B.V.  

Bij niet tijdige betaling is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 

Vanaf het moment van verzuim is de wederpartij wegens vertragingsschade 1% 
rente per maand verschuldigd, te berekenen vanaf de dag van het verzuim tot aan de 
dag der algehele voldoening. Tevens is de wederpartij gehouden om vanaf het 
moment van verzuim de door de Hofstra Trainingen B.V. te maken 
buitengerechtelijke incassokosten te voldoen. Deze kosten worden gesteld op 15% 
van de hoofdsom met een minimum van € 150,=. 

Betalingen die volgen na het intreden van het verzuim strekken ten eerste tot 
vermindering van de reeds verschuldigde renten en ten tweede tot vermindering van 
de hoofdsom. 

De wederpartij is niet bevoegd om zonder toestemming van wederpartij het door hem 
verschuldigde aan Hofstra Trainingen B.V. te verrekenen met enige vordering die hij 
op Hofstra Trainingen B.V. heeft of meent te hebben. 

De door Hofstra Trainingen B.V. met de wederpartij overeengekomen prijs is direct 
opeisbaar indien de wederpartij liquideert, in staat van faillissement verkeert, in 
surséance van betaling verkeert of wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. 

 

Aansprakelijkheid 

Iedere aansprakelijkheid van Hofstra Trainingen B.V. is beperkt tot het bedrag dat in 
het desbetreffende geval onder de door Hofstra Trainingen B.V. afgesloten 
aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag 
van het eigen risico zoals genoemd in de betreffende polis(sen). 

 

Geheimhouding 

Zowel Hofstra Trainingen B.V. als haar wederpartij zijn gehouden, ook na 
beëindiging dan wel voltooien van de overeenkomst, om wederzijdse geheimhouding 
in acht nemen ten aanzien van alle informatie die hen in het kader van de 
totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst door de andere partij ter 



beschikking is gesteld en waarvan partijen weten of althans behoren te weten dat 
deze gegevens niet aan derden ter beschikking mogen worden gesteld. 

Zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij zal Hofstra Trainingen B.V. in elk 
geval de naam van de wederpartij niet als referentie gebruiken. 

 

Intellectuele eigendom 

Door Hofstra Trainingen B.V. aan de wederpartij beschikbaar gestelde informatie en 
materialen blijven het intellectuele eigendom van Hofstra Trainingen B.V. 

De wederpartij mag de door Hofstra Trainingen B.V. verstrekte  informatie of 
materialen alleen gebruiken voor het doel waarvoor Hofstra Trainingen B.V.  deze 
aan de wederpartij heeft verstrekt. 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op de overeenkomst tussen Hofstra Trainingen B.V. en de wederpartij is Nederlands 
recht van toepassing. 

Voor zover het is toegestaan om af te wijken van de wettelijke regels omtrent de 
bevoegdheid van de burgerlijke rechter zullen eventuele geschillen tussen Hofstra 
Trainingen B.V. en de wederpartij worden beslecht door de 
Arrondissementsrechtbank te Zwolle. Hofstra Trainingen B.V. blijft echter bevoegd de 
wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. 

 

Afwijken van deze voorwaarden 

Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. 

 

 


