
 

Algemene voorwaarden CorionCare  
December 2017 
 
CorionCare Igor Stravinskisingel 44 
3069 MA Rotterdam 
Tel (+31 614997373)  
KvK Rotterdam 69033536  
 
CorionCare (Esther Corion) verzorgt presentaties, trainingen en advies over levenseinde en afscheid.  
Verder is Corioncare in te huren als spreker. 
 
Artikel 1 – Algemeen 
1 Deze voorwaarden gelden voor alle voorstellen, werkzaamheden opdrachten en overeenkomsten tussen 
CorionCare en haar opdrachtgevers. We mailen ze aan elke opdrachtgever vóór de eerste samenwerking. 
Daarnaast staan ze op onze website (www.CorionCare.nl).  
2 Waar ‘U’ staat, bedoelen we ‘opdrachtgever’. We gebruiken ook ‘ik’ voor CorionCare.  
 
Artikel 2 – Resultaat en aansprakelijkheid  
1 Ik voer mijn diensten uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed 
vakmanschap. Al mijn diensten hebben het karakter van een inspanningsverbintenis, omdat ik het beoogde 
resultaat niet kan garanderen.  
2 Ik ben op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke directe of indirecte schade of mogelijke 
gevolgschade bij u. 
 
 Artikel 3 – Contractduur en uitvoering 
1 Ik mag werkzaamheden laten uitvoeren door derden, zoals medewerkers of freelancers.  
2 Ik hou me zoveel mogelijk aan afspraken en tijdschema’s. Dat lukt alleen als u zich ook aan zijn deel van de 
afspraken houdt, de juiste informatie verstrekt en medewerking verleent. Doet u dat niet, dan ben ik niet 
verplicht mij aan de tijdschema's te houden. Ik mag de werkzaamheden dan opschorten en alle kosten die uit 
de vertraging voortkomen in rekening brengen.  
3 Als tijdens de uitvoering blijkt dat ik de overeenkomst moeten wijzigen of aanvullen, kan dit consequenties 
hebben voor de investering en de uitvoeringstermijn. Ik pas dan de overeenkomst zo snel mogelijk en in 
onderling overleg aan.  
4 Een afgesproken projectprijs staat vast, ook als blijkt dat de werkzaamheden minder of meer tijd kosten. 
Behalve wanneer dat in de overeenkomst anders is overeen gekomen. 
 
Artikel 4 – Opzegging van de overeenkomst  
1 Beide partijen kunnen de overeenkomst voortijdig en eenzijdig beëindigen onder de volgende 
omstandigheden:  
• als een van beide van mening is dat de overeenkomst niet meer kan worden uitgevoerd volgens de 
opdrachtbevestiging en eventuele latere afspraken, én  
• als de andere partij alles heeft gedaan om verdere uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.  
2 U heeft hiervoor een termijn van maximaal 14 dagen. U motiveert de beëindiging van de overeenkomst 
schriftelijk bij mij.  
3 Als de opdracht wordt uitgesteld of ingetrokken, ben ik niet verplicht onaffe producten of diensten te 
leveren. Ik heb wel recht op onmiddellijke betaling voor het werk dat ik al verricht heb en op een 
schadevergoeding voor het niet-uitgevoerde deel van de opdracht. Dit tot aan de helft van het bedrag van de 
niet uitgevoerde opdracht. 
4 Als een van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de 
bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht het contract onmiddellijk te beëindigen.  
5 Als u een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert om een van de bovenstaande redenen, 
factureer ik het werk dat al gedaan is, plus de tijd die ingepland was voor deze opdracht.  
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Artikel 5 – Overmacht  
1 In geval van overmacht heb ik het recht de overeenkomst niet verder na te komen. Ik meld eventuele 
overmacht natuurlijk direct.  
2 Ik ben niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen of schade door deze overmacht.  
 

Artikel 6 – Facturering & Betalingsvoorwaarden 

1 Voor geleverde diensten zal ik iedere maand of na afloop van een les of training een factuur sturen. 
Facturen kennen een betalingstermijn van 14 dagen behalve als dat schriftelijk anders is afgesproken. 
Wanneer betaling niet binnen de betalingstermijn plaatsvindt, bent u van rechtswege in verzuim zonder dat 
een ingebrekestelling noodzakelijk is. vanaf dat moment bent u mij onmiddellijk de wettelijke rente 
verschuldigd. 
2 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen 
betaling ontvangen is, bent u een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de u aan mij verschuldigde 
hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of ik buitengerechtelijke incassokosten heb moeten maken en 
onverminderd het recht dat ik heb om schadevergoeding te vorderen.  
3 Als de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk  
aansprakelijk om de verplichtingen na te komen, ongeacht aan wiens naam declaratie is verzonden.  
 
Artikel 7 – Auteursrecht, intellectueel eigendom, reproductierecht  
1 Het is verplicht mijn (bedrijfs)naam te vermelden bij alle werken, tenzij daar bezwaren tegen bestaan 
waarvan ik direct bij het verlenen van de opdracht op de hoogte was en die ik aanvaard heb. Andersom kan ik 
ook eisen dat mijn (bedrijfs)naam juist niet vermeld wordt.  
2 Als mijn kennis door de uitvoering van de overeenkomst is toegenomen, mag ik die ook voor andere 
doeleinden gebruiken, voor zover het niet om strikt vertrouwelijke informatie gaat.  
3 De bepalingen van dit artikel hebben ook betrekking op producten die CorionCare van derden betrekt. 
CorionCare garandeert u dat u gerechtigd bent tot het gebruik daarvan.  
4 Als u mijn diensten voor iets anders wilt gebruiken dan waar ze oorspronkelijk voor bedoeld waren, dan is 
dit niet toegestaan, tenzij ik hiermee heb ingestemd. U neemt hiervoor contact met mij op.  
 
Artikel 8 – Vertrouwelijkheid  
1 Ik hou alle informatie en gegevens geheim, tenzij u mij uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt om die te 
delen.  
2 Mijn adviezen zijn op maat en persoonlijk. U stelt ze niet ter beschikking aan anderen, behalve als ik u daar 
toestemming voor gegeven heb.  
 
Artikel 9 – Werk voor derden  
1 Als ik een product lever voor een derde partij waarmee u een contractuele relatie heeft, dan moet u deze 
derde partij vertellen over deze algemene voorwaarden en hem ervan op de hoogte stellen dat ze ook voor 
hem gelden.  
2 U informeert ons als de derde partij zich niet aan deze afspraken houdt. 
 
Artikel 10 – Bijzondere bepalingen 
1 CorionCare mag deelnemers van een training of workshop, die de het normale verloop van de training of 
workshop verstoren of belemmeren ter plekke uitsluiten van deelname. Ik zal de uitsluiting schriftelijk 
motiveren. De uitsluiting zal geen invloed hebben op de betaling aan CorionCare. 
2 Op al mijn werkzaamheden en voor alle zaken en bepalingen waar deze voorwaarden niet in voorzien, is het 
Nederlands recht van toepassing. 
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