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Artikel 1. Offertes
1. De door NIENKE HELTHUIS gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 7 dagen, 
tenzij anders aangegeven. OPDRACHTGEVER is slechts aan de offertes gebonden indien de aan-
vaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd.
2. De opdrachtgever heeft 14 dagen bedenktijd. Dit wil zeggen dat de opdrachtgever een geteken-
de opdrachtbevestiging (offerte) binnen 14 dagen, zonder extra kosten, kan intrekken. Dit is alleen 
geldig als er nog geen opdracht is uitgevoerd. Vanaf LES 1 is de bedenktijd niet meer geldig.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 2. Opdrachten en annulering
1. Een offerte wordt een opdracht zodra de offerte is bevestigd.
2A. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen 24 uur voor aanvang van de uitvoering ervan 
wordt ingetrokken wordt aan de opdrachtgever 100% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd 
en kosten in rekening gebracht.
2B. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen twee dagen (48 uur) voor aanvang van de 
uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de opdrachtgever 50% van de voor de uitvoering 
gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.
2C. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen een week voor aanvang van de uitvoering 
ervan wordt ingetrokken worden de voorbereidingswerkzaamheden welke voor de uitvoering van 
de opdracht noodzakelijk zijn geweest aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 3. Contractduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schrifte-
lijk anders overeenkomen;

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het 
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen 
tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het 
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. OPDRACHTGEVER zal NIENKE 
HELTHUIS hiervan op tijd op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequen-
ties heeft, zal NIENKE HELTHUIS de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal NIENKE HELTHUIS daarbij aangeven in hoe-
verre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot 
gevolg heeft.

Artikel 5. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van 
hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwe-
lijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6. Intellectuele eigendom
Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt NIENKE HELTHUIS zich de 
rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door NIENKE HELTHUIS verstrekte stukken, zoals software, les stof enz., zijn uitsluitend be-
stemd om te worden gebruikt door de OPDRACHTGEVER en mogen niet door hem worden ver-
veelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. NIENKE HELTHUIS behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toe-
genomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke 
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
maand in acht te nemen.



Artikel 7. Opzegging
1. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van ten-
minste 1 maand in acht te nemen.

Artikel 8. Gebreken, klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen 
na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden 
schriftelijk te worden gemeld aan NIENKE HELTHUIS.
2. Indien een klacht gegrond is zal NIENKE HELTHUIS de werkzaamheden alsnog verrichten zoals 
overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. 
Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 9. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer 
aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de op-
drachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente 
verschuldigd van 1% per maand.
3. OPDRACHTGEVER ontvangt een AANBETALINGSFACTUUR voordat LES 1 begint van 50%. Na LES 
3 wordt de overige 50% gefactureerd aan OPDRACHTGEVER.

Artikel 10. Overmacht
1. Indien de OPDRACHTGEVER of NIENKE HELTHUIS door overmacht niet aan afspraak kan voldoen, 
moet dit ruim 12 uur voor afspraak worden gecommuniceerd. 


