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Artikel 1  Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft tot levering van diensten.
b. Opdrachtnemer: Ubiquist.

Artikel 2  Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane offertes en op alle door haar gesloten 
overeenkomsten met opdrachtgever.
2.2 Deze voorwaarden worden genoemd in de offerte dan wel de conceptovereenkomst en zijn op elk moment opvraagbaar 
op de website of telefonisch bij Ubiquist.

Artikel 3  Betalingen
3.1 De overeengekomen prijs is exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
3.2 Indien niet anders overeengekomen, blijft de prijs gedurende de looptijd van het contract ongewijzigd.
3.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de datum van de factuur of binnen de termijn zoals is overeengekomen 
en op de factuur is vermeld.
3.4 Bij latere betaling dan zoals vermeld onder 3.3.  is de opdrachtgever automatisch in gebreke en een vertragingsrente 
verschuldigd ten hoogte van 1% van het desbetreffende factuurbedrag voor elke maand dat de opdrachtgever met de betaling 
in verzuim is.  
3.5 Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing indien de wet opdrachtgever de bevoegdheid geeft de betaling op te 
schorten.
3.6 Opdrachtgever zal zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten betalen, die gemaakt moeten worden ter zake 
van de invordering.

Artikel 4  Overmacht en annulering
4.1 Ontbinding van de overeenkomst kan uitsluitend geschieden bij aangetekend schrijven.
4.2 Tot 8 weken voor aanvang van de opdracht kan de opdrachtgever de overeenkomst kosteloos ontbinden.  Tot 4 weken 
voor aanvang van de opdracht wordt 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Bij 
annulering binnen 4 weken voor aanvang van de opdracht wordt de totale overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.
4.3 Opdrachtnemer is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden 
door overmacht. De overeenkomst kan dan ontbonden worden. 
4.4In geval van ziekte zal de opdrachtnemer haar uiterste best doen om vervanging voor de betreffende dag te zoeken. 
Aangezien het werk dat geleverd wordt maatwerk is kan echter niks gegarandeerd worden. Alleen de opdrachtnemer bepaald 
hierin om kwaliteit van de geleverde diensten te behouden. Mocht vervanging niet lukken dan zal (zullen) deze 
trainingsdag(en) worden ingehaald. 

Artikel 5  Aansprakelijkheid
5.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks en onmiddellijk het gevolg is van een aan de 
opdrachtnemer verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.  Deze contractuele aansprakelijkheid geldt tot ten 
hoogste het bedrag van de vergoeding van te leveren diensten.
5.2 Voor schade voortvloeiend uit het gebruik van door opdrachtnemer ingevolge de overeenkomst te leveren diensten, te 
geven adviezen of schade veroorzaakt door bij de levering van diensten ingeschakelde personen door opdrachtnemer, is 
opdrachtnemer slechts dan aansprakelijk indien er sprake is van opzet en/of grove schuld van de zijde van opdrachtnemer 
en/of van de zijde van door opdrachtnemer bij de uitvoering van de levering van diensten ingeschakelde personen. Deze 
contractuele aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van te leveren diensten.
5.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade
voortvloeiend uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld 
aan de zijde van opdrachtnemer. Deze contractuele aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van 
te leveren diensten.

Artikel 6 Auteursrecht en vertrouwelijkheid
6.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op het geleverde berusten bij de 
opdrachtnemer. De opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten. 
6.2 Iedere partij is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over 
de wederpartij.

Artikel 7  Geschillen 
7.1 Op alle door opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.


