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1. Definities 
Opdrachtgever:  
Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die opdracht geeft tot één 
van de trainingen die The Association BV biedt.  
Deelnemer:  
Een door de opdrachtgever aangewezen persoon (ook wanneer het 
hem/haarzelf betreft), die door The Association BV voor traininge is 
geaccepteerd. Deze persoon heeft op basis van vrijwilligheid 
hiervoor gekozen en heeft de intentie tot persoonlijke inzet. 
The Association BV:  
Het bureau van The Association BV of de elders in het land hiervoor 
gekozen locaties. 
Opdracht:  
De schriftelijk of mondeling bevestigde opdracht van de 
opdrachtgever aan The Association BV. om een deelnemer in een 
training toe te laten. 
 
2. Toepassing 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die betrekking hebben 
op training door The Association BV. 
Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en 
overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, voor zover zij door The 
Association BV schriftelijk zijn bevestigd. 
Op de betrekkingen tussen The Association BV en haar 
opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing. 
 
3. Offertes 
Alle offertes van The Association BV zijn vrijblijvend. Dit geldt 
eveneens voor de algemene aanbiedingen die vervat zijn in brochures 
en andere schriftelijke uitingen van The Association BV. 
Een offerte heeft een geldigheidsduur van ten hoogste zes maanden. 
 
4. Aanbod en aanvaarding  
De opdrachtgever en/of deelnemer aanvaardt de offerte voor training 
door The Association BV door ondertekening van de van toepassing 
zijnde overeenkomst, tenzij mondeling anders is overeengekomen. 
  
5. Aard van de opdracht 
Nadat een opdracht tot stand is gekomen, is er sprake van een 
inspanningsovereenkomst, waarbij The Association BV garandeert 
dat alle haar ten dienste staande middelen tot training van de 
opdrachtgever en/of deelnemer optimaal ingezet zullen worden. 
 
6. Betaling  
Betaling van alle facturen dient zonder korting, beroep op 
verrekening of opschorting plaats te vinden binnen 14 dagen na 
factuurdatum. Bij geen of niet tijdige betaling is opdrachtgever vanaf 
14 dagen na de factuurdatum over het openstaande bedrag inclusief 
B.T.W. de wettelijke rente verschuldigd. De (buiten)gerechtelijke 
incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de 
opdrachtgever verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,-- 
(zegge: vijfhonderd euro).  
 
7. Gebruik van diensten 
De faciliteiten, informatie en diensten van The Association BV staan 
de opdrachtgever en/of deelnemer uitsluitend ten dienste voor 
persoonlijk gebruik in verband met het eigen trainingstraject. 
Het staat de opdrachtgever en/of deelnemer niet vrij één en ander te 
gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor 
welk ander gebruik dan ook dat niet in directe zin vervat ligt in de 
aan The Association BV verstrekte opdracht. De door The 
Association BV verstrekte documentatie of informatie zijn uitsluitend 
voor strikt persoonlijk gebruik door de opdrachtgever en/of 
deelnemer. 
 

 
 
8. Aansprakelijkheid 
The Association BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, 
directe, indirecte gevolgschade daarbij inbegrepen, voortvloeiende uit 
of samenhangende met fouten, onvolledigheden of onjuistheden in 
het ter beschikking gestelde (opleidings)materiaal. De door The 
Association BV gegeven coaching, advies, begeleiding en andere 
diensten zijn uitsluitend bedoeld voor opleidingsdoeleinden en niet 
voor therapeutische en/of geneeskundige doeleinden, zodat The 
Association BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade 
op grond van therapeutische en of geneeskundige behandeling. 
Opdrachtgever en/of deelnemer vrijwaart The Association BV voor 
aansprakelijkstelling van derden. 
 
9.  Annulering 
Annulering van één van de diensten/trainingen/coaching of 
consultancy die The Association BV biedt, dient door opdrachtgever 
en/of deelnemer bij aangetekende brief te geschieden. 
Bij annulering is de opdrachtgever en/of deelnemer 
annuleringskosten overeenkomstig de van toepassingzijnde 
overeenkomst verschuldigd, volgens het volgende schema 
verschuldigd:  
- 15% van het bedrag bij annulering tot twee maanden voor 

aanvang van de uitvoer; 
- 20% van het bedrag bij annulering tussen twee en een maand 

voor aanvang van de uitvoer; 
- 50% van het bedrag bij annulering tot een maand voor aanvang 

van de uitvoer; 
- 100% van het bedrag bij annulering 72 uur voor aanvang van de 

uitvoer.  
 
10. Ontbinding  
Onverminderd alle andere rechten of vorderingen is The Association 
BV gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: 
a. opdrachtgever en/of deelnemer in verzuim komt met de 
nakoming van  

de verplichting uit hoofde van de overeenkomst van opdracht; 
b. de nakoming door opdrachtgever en/of deelnemer van een 

opeisbare verplichting uit hoofde van de overeenkomst van 
opdracht blijvend of tijdelijk onmogelijk wordt; 

c. opdrachtgever en/of deelnemer in staat van faillissement wordt 
verklaard of van hem, al dan niet voorlopig surcéance van 
betaling wordt verleend. 
Bij ontbinding op grond van het bovengenoemde is 
opdrachtgever en/of deelnemer verplicht het door The 
Association BV gegeven materiaal op  
eerste verzoek aan The Association BV te overhandigen.  
Bij ontbinding op grond van het bovenstaande vervallen alle uit 
de overeenkomst van opdracht aan opdrachtgever en/of 
deelnemer toekomende (gebruiks)rechten.  

 
11. Referentie  
The Association BV mag ten behoeve van haar acquisitie de 
opdrachtgevers als referentie gebruiken zonder daarbij aan derden 
mededelingen te doen over resultaten van de opdracht. 
 
12. Geschillen  
Eventuele geschillen tussen partijen zullen worden onderworpen aan 
het oordeel van de daartoe bevoegde rechter. 


