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Algemene voorwaarden en gedragsregels MentaalMeesters 
 
 
I. Gedragsregels  
 
MentaalMeesters acht zich gebonden aan de volgende gedragsregels: 

 MentaalMeesters acht zich verplicht tot geheimhouding van alle te haar kennis 
gekomen vertrouwelijke informatie, 

 MentaalMeesters zal alles in het werk stellen om het volgens de wilsovereenstemming 
beoogde resultaat te bereiken zonder evenwel dit resultaat zodanig te garanderen, 

 indien problemen rijzen ten gevolge van het feit dat bij de opdrachtgever ook 
andere organisaties werkzaam zijn, dan zal MentaalMeesters zich zodanig opstellen 
dat het belang van de opdrachtgever centraal blijft staan. 

 MentaalMeesters zal een opdracht niet aanvaarden of voortzetten indien haar 
afhankelijk en objectief oordeel in gevaar komt door bijvoorbeeld een persoonlijke 
band met de opdrachtgever, 

 
II. Algemene voorwaarden 
 
Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
1.1.  
Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkheidverklaring van deze algemene    
voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand 
gekomen overeenkomst. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van 
toepassing als MentaalMeesters die schriftelijk heeft bevestigd. 
1.2. 
Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk 
en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de voorwaarden van 
MentaalMeesters op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. 
 
Artikel 2: Offertes, aanbiedingen 
2.1. 
Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een 
offerte een vrijblijvend aanbod bevat, heeft MentaalMeesters het recht het aanbod binnen 
drie werkdagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.  
2.2. 
Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte 
van de voor het geheel van de overeenkomst opgegeven prijs.  
2.3. 
Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden 
aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien MentaalMeesters aan de 
opdrachtgever heeft meegedeeld met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Voor 
bijkomende en extra werkzaamheden waarvoor geen prijs is overeengekomen, wordt de te 
betalen prijs berekend op basis van nacalculatie. 
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Artikel 3: Prijzen en prijswijzigingen 
3.1. 
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid 
opgelegde heffingen. 
3.2. 
MentaalMeesters is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer één of meer 
van de kostprijsbepalende factoren, waarop de prijs van MentaalMeesters is gebaseerd, 
door welke omstandigheid ook een wijziging is ondergaan.  
3.3. 
MentaalMeesters is bevoegd om belastingen, heffingen of andere lasten van overheidswege 
na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd, aan de 
opdrachtgever door te berekenen. 
  
Artikel 4: Betalingscondities 
4.1. 
Betaling dient te geschieden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur. Met 
inachtneming dat het gefactureerde bedrag vóór de uitvoering van de werkzaamheden op 
onze rekening staat, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor 
opdrachten, welke een langere bewerkingstijd vereisen en/of waarvoor een lange termijn 
van uitvoering is overeengekomen, kan betaling in gedeelten worden verlangd, waarvoor 
de bedragen en de perioden vooraf schriftelijk overeengekomen dienen te worden.  
4.2. 
Indien MentaalMeesters pas na afloop van een opdracht factureert, is de betalingstermijn 
eveneens 14 dagen. Na afloop van die termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat 
ingebrekestelling of aanmaning nodig is. Vanaf de vervaldatum is de opdrachtgever over 
het factuurbedrag 1% rente per maand of gedeelte daarvan verschuldigd.  
4.3. 
De vordering tot betaling van de overeengekomen prijs is direct opeisbaar wanneer de 
opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, 
een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op goederen 
of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd of, indien deze een vennootschap 
onder firma, een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap is, deze in 
liquidatie komt, wordt ontbonden of een andere vennoot krijgt.  
4.4. 
Indien de opdrachtgever met enige betaling achter is – ook al is dit ten gevolge van een 
andere overeenkomst – dan worden alle door hem aan MentaalMeesters te betalen 
bedragen tot het volle bedrag terstond opeisbaar, ongeacht de stand der opdrachten en 
kan MentaalMeesters onmiddellijke betaling daarvan vorderen. 
In dat geval is de uitvoering van elke door die opdrachtgever verstrekte opdracht op te 
schorten tot binnen een door MentaalMeesters te stellen termijn betaald is hetgeen in geval 
van de vorige zin opeisbaar is geworden. Indien betaling binnen die termijn niet heeft 
plaatsgevonden, is MentaalMeesters gerechtigd alle opdrachten van die opdrachtgever te 
annuleren, onverminderd alle rechten op schadevergoeding als bepaald bij “annuleringen” 
in artikel 5. Een eventueel verleend uitstel van betaling kan door MentaalMeesters te allen 
tijde weer worden ingetrokken. Een betaling wordt als ontvangen beschouwd zodra het 
onderhavig bedrag is bijgeschreven op de aangegeven rekening.  
4.5. 
Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt allereerst ter voldoening van alle 
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst 
openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een 
latere factuur. 



   
 

 3 

4.6. 
Alle kosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, daaronder begrepen de 
kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, met betrekking tot de invordering 
van het door de opdrachtgever verschuldigde en het niet tijdig betaalde bedrag gemaakt, 
zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zij worden op minimaal 15% van het betrokken 
bedrag gefixeerd en zullen tenminste € 200,-- bedragen. 
4.7. 
Indien MentaalMeesters, nadat de opdrachtgever in verzuim is, betalingsherinneringen 
verstuurt of andere verzoeken tot betaling aan de opdrachtgever richt doet dit niet af aan 
het hiervoor bepaalde artikel 4.1. t/m 4.6. 
 
Artikel 5: Annuleringen en wijzigingen  
5.1. 
Annuleren gebeurd uitsluitend schriftelijk. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht 
geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de met MentaalMeesters 
overeengekomen prijs geheel te voldoen indien de annulering plaatsvindt binnen één 
maand voor de aanvang van de opdracht en het een opdracht betreft voor een periode 
van één week of korter dan één week. 
5.2. 
Indien de annulering eerder plaatsvindt, dan wordt de helft van de overeengekomen prijs in 
rekening gebracht.  
5.3. 
Bij annulering van individuele begeleidingen wordt vanaf het moment van inschrijving tot 2 
weken voor aanvang van de training 50% van de prijs in rekening gebracht.  
5.4. 
Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opdracht is het volledige bedrag 
verschuldigd. 
5.5. 
Uitzonderingen met betrekking tot het annuleren vinden uitsluitend plaats in overleg met de 
directie.  
 
Artikel 6: Overmacht 
6.1. 
De in deze voorwaarden bedoelde termijn van uitvoering van de werkzaamheden wordt 
verlengd met de periode, gedurende welke MentaalMeesters door een niet-toerekenbare 
tekortkoming – verder aangeduid met overmacht – verhinderd is aan haar verplichtingen te 
voldoen.  
6.2. 
Van overmacht aan haar zijde is sprake, indien MentaalMeesters na het sluiten van de 
koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan 
de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, 
molest, brand, waterschade, overstroming, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en 
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie, alles 
zowel bij MentaalMeesters als bij derden, van wie MentaalMeesters de benodigde 
materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts door alle overige oorzaken, 
buiten haar schuld of risicosfeer ontstaan.  
6.3. 
Indien door overmacht de uitvoering van de werkzaamheden meer dan drie maanden 
wordt vertraagd, is zowel MentaalMeesters als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst 
als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft MentaalMeesters slechts recht op 
vergoeding van de te maken kosten.  
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6.4. 
Indien overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, heeft de 
opdrachtgever, indien door overmacht de resterende werkzaamheden meer dan 3 
maanden worden vertraagd, de bevoegdheid om de overeenkomst te beëindigen, 
alsmede de verplichting om voor het reeds uitgevoerde gedeelte van de werkzaamheden 
het daarmee verband te houdende gedeelte van de koopsom te voldoen. 
 
Artikel 7: Aansprakelijkheid 
7.1. 
MentaalMeesters is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of deelnemer 
oploopt tijdens de uitvoering van de opdracht.  
7.2. 
Opdrachtgever vrijwaart MentaalMeesters en de door haar ingeschakelde personen tegen 
alle aanspraken van derden die met de uitvoering van de opdracht samenhangen. De 
aansprakelijkheid van MentaalMeesters jegens opdrachtgever is beperkt tot de 
opdrachtsom.  
7.3. 
Indien bij uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van een voertuig dat 
toebehoort aan de opdrachtgever of deelnemer, zorgt de opdrachtgever voor voldoende 
verzekering van dat voertuig, daaronder begrepen de motorvoertuigen WA-verzekering.  
7.4. 
MentaalMeesters is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van, door of namens 
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Opdrachtgever vrijwaart 
MentaalMeesters voor schade van derden als gevolg van door hem aan MentaalMeesters 
gegeven onjuiste en/of onvolledige informatie.  
 
Artikel 8: Auteursrechten 
8.1. 
De opdrachtgever garandeert MentaalMeesters, dat door de nakoming van de 
overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van 
de opdrachtgever ontvangen zaken geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden 
kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of 
internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van industriële 
eigendom, dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever 
vrijwaart MentaalMeesters zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden 
krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.   
8.2. 
Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als 
bedoeld in lid 1 van dit artikel, gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is MentaalMeesters 
bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het 
moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat zij door de nakoming van de 
overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal zij de order alsnog binnen 
een redelijke termijn uitvoeren. 
8.3. 
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft MentaalMeesters steeds 
rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar bij de nakoming van 
de overeenkomst vervaardigde werken, productie- en hulpmiddelen, ook als de 
desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn 
vermeld. De door MentaalMeesters volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken 
hoegenaamd ook, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend 
gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen 
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auteursrechten of andere wettelijke bescherming voor MentaalMeesters bestaat, niet zonder 
onze schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden 
verveelvoudigd.  
8.4. 
De opdrachtgever verkrijgt na uitvoering door MentaalMeesters het niet-exclusieve recht tot 
gebruik van de door haar in het kader van de overeenkomst vervaardigde werk en in de zin 
van de Auteurswet 1912 of van werk in de zin van lid 3 van dit artikel.  
 
Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen 
9.1. 
Op de overeenkomsten tussen MentaalMeesters en de opdrachtgever is uitsluitend het 
Nederlands Recht van toepassing. 
9.2. 
Alle geschillen tussen partijen zullen, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht 
door de Rechtbank van het arrondissement waarin MentaalMeesters is gevestigd. 
MentaalMeesters blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens 
de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter. 


