
  

 

            

 

Algemene voorwaarden ZON 

Algemene voorwaarden … dat zijn toch die regeltjes die niemand leest? Inderdaad, meestal wel, 

maar in dit geval hoop ik dat je het wel leest. Het zijn zonnige algemene voorwaarden met als doel je 

aankoopproces van coaching en/of interim opdracht zo eenvoudig en gemakkelijk mogelijk te maken. 

Ik geloof in goede service, ik geloof in open contact met mijn klanten en ik geloof in kwaliteit! 

 

Wie is ZON  

Deze algemene voorwaarden horen bij ZON. Als coach en als interim talentmanager van ZON 

begeleidt Gelanda de Vries bedrijven met het vormgeven van zelfsturende teams, leiderschap en 

medewerkers in hun kracht te zetten..  

 

Adres 

ZON vestigings- en postadres: 

Ruysdaellaan 29 

1213 ER Hilversum 

 

ZON bezoekadres: 

Koninginneweg 6a  

1217 KX Hilversum 

 

ZON gegevens 

KVK: 59594438 

BTW nummer: NL10 934 2409 B02 

IBAN:  NL29 ABNA 0472 6857 91 

BIC: ABNANL2A 

 

2. Contact 

Heb je vragen, wil je informatie of is er een andere reden waarom je contact met mij wil hebben, dat 

kan! Ik vind het leuk als je belt of mailt. Stuur een e-mail naar gelanda@zongroep.nl en ik zal uiterlijk 

binnen twee werkdagen reageren. Liever bellen? Kan ook. Mijn telefoonnummer is 06 52718377. Op 

de contactpagina van de site staan alle contact mogelijkheden op een rijtje.  

 

3. Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing? 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten in het kader van 

coachtrajecten zoals outplacement, loopbaanadvies, persoonlijke ontwikkeling, coaching leiderschap, 

talentmanagement, coaching zelfsturing, teamcoaching, re-integratie en interim opdrachten.  

 

In deze voorwaarden wordt ZON, degene die deze algemene voorwaarden hanteert, aangeduid als 

ZON. De wederpartij van ZON wordt aangeduid als ‘Opdrachtgever’. De door ZON aan Opdrachtgever 

te leveren c.q. geleverde diensten worden aangeduid als de ‘Activiteit’. De personen die namens 

Opdrachtgever deelnemen aan de door ZON verzorgde Activiteiten worden aangeduid als de 

‘Deelnemer’.  

 

 



  

 

Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door ZON zijn 

aanvaard.  

 

4. Aanbiedingen  

Alle aanbiedingen van ZON zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij de aanbieding 

verstrekt documentatiemateriaal is uitsluitend informatief en bindt ZON niet, tenzij uitdrukkelijk 

anders is bepaald.  

5. Wanneer wordt een aanbieding een overeenkomsten?  

Een overeenkomst is rechtsgeldig nadat de opdracht schriftelijk (kan via mail) door Opdrachtgever is 

bevestigd. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of 

opdrachtbevestiging aan ZON en door deze algemene voorwaarden.  

Het ontbreken van een schriftelijke accordering bij uitgebrachte offerte laat onverlet dat de 

opdrachtgever wordt geacht aan ZON, en wel conform de condities van de offerte, opdracht te 

hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door ZON een aanvang is 

gemaakt.  

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering, zal ZON de noodzakelijke 

aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de 

oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk 

aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.  

6. Prijzen  

Alle door ZON aangeboden of genoemde prijzen of tarieven zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders 

vermeld, exclusief 21 % BTW.   

7. Welke betalingscondities zijn er?  

De aan de Activiteit verbonden prijs wordt voorafgaande aan de aanvang van de Activiteit door ZON 

aan de Opdrachtgever in rekening gebracht en dient door Opdrachtgever voor aanvang van de 

Activiteit aan ZON te zijn betaald, tenzij anders is overeengekomen.  

Bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever van een factuur van ZON, is de Opdrachtgever in verzuim 

door het verloop van de overeengekomen betalingstermijn. In dat geval heeft ZON het recht de 

uitvoering van de Activiteit op te schorten en de Deelnemer de toegang tot de Activiteit te weigeren.   

 

In het kader van de invordering van door Opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig betaalde 
facturen zijn alle door ZON gemaakte buitengerechtelijke kosten (conform het incassotarief van de 
NOVA), alsmede de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten (ook voor zover deze de 
geliquideerde proceskosten te boven gaan) voor rekening van Opdrachtgever.   

 

8. Organisatie  

ZON behoudt zich het recht voor om in de Activiteiten en in haar programma organisatorische en/of 

inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.  Bij niet doorgaan van een Activiteit door omstandigheden 

als ziekte van degene die de betreffende Activiteit zou uitvoeren of niet beschikbaarheid van 

ruimten, zal ZON - indien redelijkerwijze mogelijk - voor adequate vervanging zorgdragen en bij 

gebreke daarvan de voor deelname aan de betreffende Activiteit betaalde prijs aan de  

 



  

 

Opdrachtgever restitueren. ZON is gerechtigd het uitvoeren van de opdracht door derden te laten 

verrichten of derden bij de uitvoering van een opdracht te betrekken.  

9. Hoe te annuleren?  

Indien de Opdrachtgever een aan ZON verstrekte opdracht wenst te annuleren, dient hij daarvan 

schriftelijk bericht te zenden aan ZON. De Opdrachtgever is gerechtigd een plaatsvervanger voor een 

aangemelde Deelnemer aan te wijzen.  Indien een Deelnemer aan een deel van de Activiteit niet kan 

deelnemen, zal er in overleg een oplossing komen.  

 

10. Aansprakelijkheid  

Behoudens voor zover door ZON door grove schuld schade wordt veroorzaakt, is ZON voor schade 

slechts aansprakelijk tot het beloop van de prijs van de aangeboden of overeengekomen Activiteit.  

De Opdrachtgever vrijwaart ZON tegen alle aanspraken van derden, de door ZON in verband 

daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de Activiteiten van ZON, 

tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van ZON of haar medewerkers.  

 

11. Rechten van intellectuele eigendom  

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, berusten de auteursrechten alsmede alle overige 

rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Activiteiten van ZON, waaronder tevens de 

rechten op het in het kader van een betreffende Activiteit door ZON ver strekte of ter beschikking 

gestelde materiaal, bij ZON.  Zonder toestemming van ZON is het Opdrachtgever niet toegestaan het 

door ZON verstrekte materiaal openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen of te 

vermenigvuldigen.  
  

12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht?  

Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat 

de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele 

latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de 

wederpartij te worden bekend gemaakt.   

Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan, heeft ZON 

desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief 

vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten.  

ZON mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van 

feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en 

waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. ZON houdt in 

dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van 

beëindiging.  

 

De algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 september 2017 en blijven van kracht voor 

onbepaalde tijd en tot deze voorwaarden door nieuwe algemene voorwaarden wordt overschreven.  

 

Hilversum, 1 september 2017            

Gelanda de Vries 


