ALGEMENE VOORWAARDEN
LEGAL HIGH PERFORMANCE
1.

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend
verstrekt aan en aanvaard en uitgevoerd door Legal High Performance (“Opdrachtnemer”) ingevolge
een overeenkomst tot opdracht.

2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht,
inclusief eventuele vervolgopdrachten, alsmede op alle uit die opdrachten voortvloeiende
werkzaamheden, welke naar beste vermogen worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van enige
voorwaarden van opdrachtgever is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.

Aanbiedingen, inclusief prijsopgaven, zijn vrijblijvend en kunnen onmiddellijk na aanvaarding worden
herroepen.

4.

In geval van annulering of uitstel door opdrachtgever van een workshop/teamsessie:
in de periode vanaf 14 tot 7 werkdagen voorafgaand aan de geplande datum, is
opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd 50% van het overeengekomen honorarium en 100%
van de kosten voor de geboekte ruimte(n), catering, apparatuur en andere ondersteunende middelen
en materialen, voor zover die kosten door Opdrachtnemer zijn gemaakt;
in de periode vanaf 7 werkdagen voorafgaand aan de geplande datum tot op de datum zelf, is
opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd 100% van het overeengekomen honorarium en 100%
van de kosten voor de geboekte ruimte(n), catering, apparatuur en andere ondersteunende middelen
en materialen, voor zover die kosten door Opdrachtnemer zijn gemaakt.

5.

In geval van annulering of uitstel door opdrachtgever van een individuele coachingssessie:
in de periode vanaf 72 tot 48 uur voorafgaand aan de geplande afspraak, is opdrachtgever
aan Opdrachtnemer verschuldigd 100% van de kosten voor de geboekte ruimte(n), catering,
apparatuur en andere ondersteunende middelen en materialen, voor zover die kosten door
Opdrachtnemer zijn gemaakt;
binnen 48 uur voor de geplande afspraak, is opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd
100% van het overeengekomen honorarium en 100% van de kosten voor de geboekte ruimte(n),
catering, apparatuur en andere ondersteunende middelen en materialen, voor zover die kosten door
Opdrachtnemer zijn gemaakt.

6.

Wanneer in geval van ziekte/ongeval van Opdrachtnemer de opdracht niet op het afgesproken tijdstip
kan plaatsvinden, is Opdrachtnemer nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, met dien
verstande dat Opdrachtnemer, voor zover de aard van de opdracht dit toelaat, binnen redelijke termijn
voor vervanging zal trachten te zorgen.

7.

Opdrachtnemer kan, na overleg met en na toestemming van de opdrachtgever, bij de uitvoering van
de opdracht derden inschakelen, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De werkzaamheden
van derden komen voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk jegens
de opdrachtgever voor tekortkomingen van deze derden. Onverminderd het hiervoor bepaalde, gelden
deze algemene voorwaarden niet alleen ten behoeve van Opdrachtnemer, maar ook ten behoeve van
alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige
aansprakelijkheid rust.

8.

Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens de opdrachtgever met betrekking tot de opdrachten
en alle uit die opdrachten voortvloeiende werkzaamheden, is uitgesloten. Opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor enig nadeel en schade ten gevolge van onjuiste en/of onvolledige informatie van de
opdrachtgever.

9.

Declaraties van Opdrachtnemer dienen binnen veertien dagen na declaratiedatum te zijn voldaan,
zonder enig recht op verrekening of opschorting. Bij niet tijdige of volledige betaling van de declaratie
is de opdrachtgever met ingang van de vijftiende dag na declaratiedatum van rechtswege in verzuim
en is met ingang van die datum over het openstaande bedrag een rentepercentage verschuldigd van
twaalf procent op jaarbasis.

10. Opdrachtnemer mag, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, de naam en het logo van de
opdrachtgever, alsmede een korte omschrijving en beoordeling van de opdracht, gebruiken voor
promotionele activiteiten.
11. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Opdrachtnemer is onderworpen aan Nederlands recht.
Eventuele geschillen worden in eerste instantie opgelost door mediation conform het MfNmediationreglement. Geschillen die niet door mediation tot een oplossing mochten komen, zullen
uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
Opdrachtnemer is gevestigd te Bussum en is ingeschreven als eenmanszaak in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 28109696.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28109696.
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