Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten / offerten waarbij de opdrachtnemer is:
'Ton Primus Consultancy' danwel 'Ton primus Electrical Engineering' danwel 'Ton Primus Sound in Body and
Mind'. In de algemene voorwaarden alle aangeduid als 'TP'. TP is gevestigd te 6661 VE Elst (gemeente
Overbetuwe) aan de Prins Claushof 2.
Artikel 1 Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de wederpartij die aan T.P. opdracht heeft / hebben gegeven tot het verrichten van
werkzaamheden.
Opdrachtnemer: Ton Primus Consultancy' danwel 'Ton Primus Electrical Engineering' danwel 'Ton Primus Sound
in Body and Mind'
Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door T.P. uit andere hoofde direct
verband houdend met de opdracht worden verricht. Onder werkzaamheden dient mede te worden verstaan het
geven van cursussen, trainingen, workshops, coaching, counseling of enig andere bijeenkomst met als doel het
overbrengen van kennis en vaardigheden. Voor werkzaamheden als bedoeld in de laatste volzin zie in het
bijzonder artikel 13 van deze algemene voorwaarden.
Bescheiden: alle door opdrachtgever aan T.P. ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of
gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door TP vervaardigde zaken,
waaronder stukken of gegevensdragers.
Overeenkomst: Elke afspraak tussen opdrachtgever en T.P. tot het verrichten van werkzaamheden door T.P. ten
behoeve van opdrachtgever, conform hetgeen is overeengekomen. Een overeenkomst van welke aard dan ook
tussen T.P. en de opdrachtgever komt eerst tot stand, indien deze schriftelijk is vastgelegd en door beide partijen
is ondertekend. Iedere wijziging na het sluiten van de oorspronkelijke overeenkomst kan eveneens alleen
schriftelijk tot stand komen.
Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen / offerten en alle overeenkomsten welke
door T.P. binnen het kader van haar bedrijfsvoering worden aangeboden respectievelijk aangegaan
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen
opdrachtgever en T.P. zijn overeengekomen.
Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van gelijke strekking van opdrachtgever zijn niet van
toepassing. De toepasselijkheid daarvan wordt door T.P. uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden,
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en T.P.
zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
Artikel 3 Aanbiedingen en offerten
Alle aanbiedingen zijn gedurende dertig dagen na dagtekening geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn
voor aanvaarding is genoemd. T.P. is slechts aan hetgeen in de aanbieding is opgenomen gebonden indien de
opdrachtgever tijdig de aanbieding schriftelijk aanvaardt. Van aanvaarding is slechts dan sprake indien
opdrachtgever al hetgeen in de offerte is opgenomen aanvaardt.
De bedragen genoemd in de aanbieding zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede
eventuele in het kader van de overeenkomst door T.P. te maken kosten, waaronder verzend- en
administratiekosten tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Een samengestelde prijsopgave verplicht T.P. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
T.P. behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden door een ander te laten uitvoeren.
Artikel 4 Betaling
T.P. is gerechtigd tussentijdse nota's of voorschotnota's te verzenden.
De opdrachtgever dient de prijs en de overige krachtens overeenkomst verschuldigd bedragen te betalen binnen
30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting opschorting of verrekening te kunnen beroepen, tenzij
een wettelijke bepaling een en ander uitsluit.
Na verstrijken van de 30 dagen termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is T.P. gerechtigd de
wettelijke rente in rekening te brengen.
Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente
gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder
begrepen de kosten voor incassobureaus, deurwaarders en advocaten.

In geval van liquidatie, insolventie, faillissementsaanvraag, aanvraag van surseance van betaling, onder
curatelestelling, of als de opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen
ervan verliest, zijn de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 5 Prijswijzigingen
Prijsstijgingen door objectieve omstandigheden welke zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen, mogen
tot een maximum van 15 procent worden doorberekend.
De opdrachtgever komt een ontbindingsrecht toe zonder recht op schadevergoeding in welke zin dan ook bij een
hogere procentuele doorberekening.
Objectieve omstandigheden zijn omstandigheden waarbij T.P. niet als oorzaak van de prijsstijging(en) is te
beschouwen.
Artikel 6 Termijnen
Een door partijen overeengekomen uiterste termijn of oplevertermijn heeft slechts een indicatieve strekking.
T.P. is bij een in het vorige lid bedoelde termijn eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem schriftelijk in
gebreke heeft gesteld.
Na ontvangst van de in het vorige lid genoemde ingebrekestelling heeft T.P. nog 5 werkdagen respijt om aan zijn
verplichtingen te voldoen zonder schadevergoeding of kosten aan de opdrachtgever verschuldigd te zijn.
Artikel 7 Inlichtingen
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan T.P. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan T.P. worden verstrekt. Bij niet tijdige verstrekking heeft T.P. het recht de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende kosten in rekening te brengen.
Artikel 8 Overmacht
In geval van overmacht worden alle verplichtingen van T.P. jegens zijn opdrachtgever opgeschort. Indien de
periode van overmacht langer dan 1 maand duurt zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder
gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien T.P. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is T.P. gerechtigd het reeds voltooide deel van zijn
werkzaamheden afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof
het een afzonderlijke overeenkomst.
Onder overmacht in de zin van dit artikel worden verstaan alle omstandigheden en gebeurtenissen die de
nakoming van de verbintenis verhinderen en welke niet aan T.P. zijn toe te rekenen, waaronder uitdrukkelijk ook
begrepen ziekte van Ton Primus of zijn personeel.
T.P. heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de
nakoming van zijn verbintenis verhindert, intreedt nadat T.P. aan haar verplichtingen had moeten voldoen.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
T.P. aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover
deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane
uitkering te vermeerderen met een eventueel eigen risico van T.P.
Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is
gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 2500,00.
Schade die door een verzekering van de opdrachtgever wordt gedekt of door een eventuele verzekering gedekt
had kunnen worden, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
T.P. is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht, of van een overschrijding van de
overeengekomen termijnen, tenzij de verzekering van T.P. deze schaden dekt.
De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van T.P. of van zijn medewerkers.
Artikel 10 Reclames
Reclames met betrekking tot door T.P. uitgevoerde werkzaamheden worden aanvaard terstond nadat
redelijkerwijs had moeten blijken van tekortkomingen aan de zijde van T.P..
T.P. dient schriftelijk van eventuele reclames op de hoogte gesteld te worden.
T.P. wordt een redelijke termijn gegund eventuele tekortkomingen op te heffen. Is zulks om welke reden dan ook
niet mogelijk dan treedt artikel 8 in werking.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud en Auteursrecht
De door T.P. aan de opdrachtgever afgegeven stukken worden eerst eigendom van de opdrachtgever op het
moment dat laatstgenoemde aan al zijn financiële en of andere verplichtingen jegens T.P. heeft voldaan.
Het auteursrecht of andere rechten van door T.P. vervaardigde en overgedragen stukken blijft steeds bij hem
berusten en is niet overgedragen zolang dat niet expliciet en schriftelijk is overeengekomen.
Alle door T.P. verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen
niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van T.P. worden verveelvoudigd voor extern gebruik,
openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
De leden2 en 3 van dit artikel zijn ook van toepassing na overgang van de eigendom aan de opdrachtgever of
diens rechtsopvolgers.
Onder stukken in dit artikel dienen o.a. te worden verstaan: rapporten, schriftelijke adviezen, berekeningen,
ontwerpen, schetsen, tekeningen en software; training-, cursus- en coachingsmateriaal.
Artikel 12 Personeel
Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden een werknemer van T.P. die bij / voor de opdrachtgever
werkzaamheden verricht, of in opdracht van de opdrachtgever bij / voor derden verricht aansluitend op die
werkzaamheden of binnen 1 jaar daarna in dienst te nemen of tegen betaling werkzaamheden te laten verrichten,
op verbeurte van een dwangsom van € 1000,00 per dag, door de opdrachtgever aan T.P. te betalen zonder dat
enige ingebrekestelling of waarschuwingstermijn noodzakelijk is en zonder dat dit een andere schadevergoeding
in de weg zal staan.
Artikel 13 Overeenkomsten tot het leveren van diensten
Voor overeenkomsten tot het leveren van diensten als bedoeld in artikel 1 lid 3, tweede volzin, gelden de
navolgende specifieke voorwaarden.
Voor levering van diensten als bedoeld in artikel 1 lid 3 tweede volzin dient in afwijking van artikel 4 te zijn betaald
uiterlijk voor aanvang van de eerste cursusdag. Indien opdrachtgever niet tijdig het verschuldigde voldoet is T.P.
gerechtigd om diensten niet te leveren en is opdrachtgever gehouden alle (voorbereidende) kosten
verbandhoudende met de levering van die diensten aan T.P. te vergoeden hetgeen onverlet laat dat T.P.
daarnaast nog aanvullende schadevergoeding kan vorderen van opdrachtgever.
Annulering van de overeenkomst tot levering van de diensten als bedoeld in artikel 1 lid 3 tweede volzin is
mogelijk middels een aangetekend schrijven tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag. In de
vierde week voor aanvang van de cursus is annulering nog slechts mogelijk indien 25% van de overeengekomen
prijs door opdrachtgever aan T.P. wordt voldaan. In de derde week voor aanvang van de eerste cursusdag is
annulering nog slechts mogelijk indien 50% van de overeengekomen prijs door opdrachtgever aan T.P. wordt
voldaan en in de tweede week voor aanvang van de cursus is annulering nog slechts mogelijk indien 75% van de
overeengekomen prijs door opdrachtgever aan T.P. wordt voldaan. Tot een week voor aanvang van de eerste
cursusdag is het niet meer mogelijk te annuleren zonder dat de overeengekomen prijs volledig wordt voldaan.
Indien opdrachtgever annuleert doch op dat moment het verschuldigde reeds heeft voldaan wordt op het bedrag
dat T.P. ingevolge lid 2 van dit artikel dient te restitueren in mindering gebracht een bedrag van € 50
administratiekosten.
Alle artikelen van deze algemene voorwaarden zijn van kracht voor overeenkomsten tot het leveren van diensten
als bedoeld in artikel 1 lid 3 tweede volzin, tenzij daarvan in het onderhavige artikel 13 expliciet wordt afgeweken.
Artikel 14 Toepasselijk recht
Overeenkomsten tussen T.P. en opdrachtgever worden beheerst door het Nederlandse recht.
Eventuele geschillen worden in beginsel aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Arnhem.
Deze algemene voorwaarden treden in werking met ingang van augustus 2002 en zijn gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel voor Centraal Gelderland te Arnhem.

