ALGEMENE VOORWAARDEN
De algemene voorwaarden van Berckenroode vormen geen uitzondering
op gangbare algemene voorwaarden en zijn dus redelijk eenzijdig en
zwart-wit geformuleerd. Wij willen echter met u samenwerken op basis
van een tweetal kenmerken: duurzaamheid en wederkerigheid. Wij
geloven in relaties die nu en in de toekomst in balans zijn. Wij zullen bij
een klacht of conflict dan ook altijd vanuit deze twee waarden handelen.
Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding,
offerte en overeenkomst tussen Berckenroode en een opdrachtgever
waarop Berckenroode deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
Offertes en aanbiedingen
Algemeen
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw, reisen verblijfkosten en inclusief eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, verzend- en administratiekosten, tenzij
anders aangegeven.
Alle offertes en aanbiedingen van Berckenroode zijn vrijblijvend, tenzij in
de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen
aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op
generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de
offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer
beschikbaar is. Berckenroode 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.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van
het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is
Berckenroode daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
Berckenroode anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Berckenroode 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.
Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
> door Berckenroode
Berckenroode is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
● de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet
volledig of niet tijdig nakomt
● na het sluiten van de overeenkomst Berckenroode ter kennis
gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de
opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen
● de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is
om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen
uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
● indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet
langer van Berckenroode kan worden gevergd dat zij de
overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities
zal nakomen
> door de Opdrachtgever
Wettelijke bedenktermijn
Gedurende 7 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst heeft de
opdrachtgever het recht de overeenkomst in de vorm van een
aangetekend schrijven zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de
dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de
opdrachtgever reeds is begonnen.
Betaling en incassokosten
Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum,
op een door Berckenroode aan te geven wijze. Berckenroode is
gerechtigd om periodiek te factureren. Indien de opdrachtgever in
gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan
een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente
hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. 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. Naast deze rente is de opdrachtgever,

ingeval van niet tijdige betaling, administratiekosten verschuldigd. Deze
bedragen €25,00 per herinnering.
Auteursrecht
Het auteursrecht op de door Berckenroode uitgegeven brochures en
coachings-/cursusmateriaal zoals artikelen, presentaties, hand-out’s,
readers, rollenspellen en games berust bij Berckenroode, tenzij een
andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Berckenroode zullen door de
opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig
materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden
vermenigvuldigd.

