
 

 

Algemene voorwaarden  
Wijnen Training Coaching & Advies (Wijnen TCA) – Wendkracht® 
                                                                                                                                                                                  
Artikel 1: Voorfase                                                                                                                                                                                               
Op handelingen die aan de definitieve opdrachtverstrekking voorafgaan, zijn deze 
Algemene voorwaarden zoveel mogelijk van toepassing. 
 
Artikel 2: Geldigheid offerte                                                                                                                                                                              
Een door Wijnen TCA gedane offerte blijft maximaal twee maanden van kracht. 
 
Artikel 3: afstemming andere externe bureaus                                                                                                                                                  
Indien in de organisatie van de opdrachtgever tevens andere externe adviesbureaus 
werkzaam zijn, zullen door Wijnen TCA zo mogelijk afspraken worden gemaakt teneinde 
de posities van de externe bureaus in het proces waar de opdracht betrekking op heeft 
op elkaar af te stemmen. 
 
Artikel 4: Samenstelling team                                                                                                                                                                                     
De samenstelling van het team wordt door Wijnen TCA bepaald, waarbij uitgegaan wordt 
van de opdracht en de gegeven omstandigheden. Indien, afwijkend van het in de eerste 
volzin gestelde, de samenstelling van het team door partijen wordt overeengekomen, zal 
dit tijdens de duur van de opdracht niet worden gewijzigd dan in overleg met de 
opdrachtgever, tenzij snel capaciteit nodig is of specialistische problemen zich voordoen. 
 
Artikel 5: Vertrouwelijkheid                                                                                                                                                                              
Met betrekking tot de gegevens en informatie die in het kader van de opdracht aan 
Wijnen TCA worden verstrekt, zal Wijnen TCA de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht 
nemen. Zonder instemming van de opdrachtgever verstrekt Wijnen TCA deze gegevens 
en informatie niet aan derden. 
 
Artikel 6: Tussentijdse beëindiging                                                                                                                                                                      
1. Indien omstandigheden ertoe leiden dat één van beide partijen tot de conclusie komt, 
dat de werkzaamheden niet het gewenste nuttige effect hebben en dat gebleken is dat in 
goed overleg geen andere oplossing mogelijk is, kan de opdracht tussentijds beëindigd 
worden.                                                                         
 2. Tevens kan Wijnen TCA de overeenkomst beëindigen wanneer, als gevolg van feiten 
of omstandigheden die zich aan de invloed van Wijnen TCA onttrekken en het bureau niet 
zijn te verwijten, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van Wijnen TCA kan 
worden gevergd.                                                                                                   
3. Bij beëindiging van lopende werkzaamheden heeft Wijnen TCA recht op vergoeding 
van tot dan toe verrichte werkzaamheden. 
 
Artikel 7: Trainingsactiviteiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Wijnen TCA verplicht zich voor de gereserveerde data trainers  beschikbaar te houden. 
Deze verplichting vervalt wanneer Wijnen TCA de opdrachtbevestiging niet twee weken 
voor aanvang van (de eerste) training of bijeenkomst getekend retour ontvangt.                                                                                                                                                                                                  
2. Wijnen TCA is gerechtigd om in geval van ontstentenis van de genoemde trainer een 
andere geschikte trainer aan te wijzen. In geval vervanging niet mogelijk is, worden in 
overleg nieuwe data vastgesteld. Eventuele kosten zijn niet verhaalbaar op Wijnen T 
Advies.                                                                                                                                                                                           
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3. Wijnen TCA volgt de opdrachtgever naar de gewenste trainingsaccommodatie. De 
locatie kan dusdanig gelegen zijn dat het bereiken op de eerste dag niet makkelijk 
haalbaar is (reistijd > 1,5 uur vanuit het woonhuis van de trainer). Wijnen TCA kan dan 
besluiten tot een 'voorovernachting' van de trainer in of bij de betreffende 
accommodatie. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.                                                                                                                                                                               
4. Bij annulering van de training binnen zes weken voor aanvang is de opdrachtgever 
75% van de begeleidingskosten verschuldigd. Bij annulering binnen vier weken voor 
aanvang is de opdrachtgever 100% van de begeleidingskosten verschuldigd.                                                                                                    
5. In geval een prijs per deelnemer is overeengekomen zijn de annuleringskosten als 
volgt. Bij annulering van de aanmelding binnen zes weken voor aanvang van de training 
is de opdrachtgever 75% van de kosten verschuldigd. Bij annulering binnen vier weken 
voor aanvang is de opdrachtgever 100% van de kosten verschuldigd. Bij absentie van 
deelnemers waarvoor Wijnen TCA voor aanvang van de training geen annuleringsbericht 
heeft ontvangen, is de opdrachtgever eveneens 100% van de kosten verschuldigd. Een 
vervanger mag te allen tijde de plaats van de cursist innemen.                                                                                                                                                                 
6. Open inschrijvingstrainingen gaan door op het moment dat zich minimaal 10 
deelnemers hebben aangemeld. Niet altijd is direct aan te geven dat de training 
voldoende inschrijvingen heeft en door zal gaan. Van de inschrijving ontvangt de 
deelnemer/opdrachtgever een bevestiging met daarop de datum dat uiterlijk wordt 
besloten dat de betreffende training doorgaat. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de 
training ontvangt de deelnemer/ opdrachtgever bericht over definitieve doorgang, 
alsmede de trainingsbescheiden. 
 
Artikel 8: Kosten                                                                                                                                                                                                 
Voor zover kosten niet in het voorgaande artikel zijn benoemd, geldt het volgende:                                                                                              
1. Voor de werkzaamheden brengt Wijnen TCA een uur- of dagdeeltarief in rekening, 
waarbij alle kosten inbegrepen zijn met uitzondering van de kosten van reizen, 
verblijfskosten, accommodatiekosten, grote aantallen rapporten (meer dan 20 
exemplaren) en BTW. Deze zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.                                                                                                                                    
2. Alleen daadwerkelijk bestede uren worden in rekening gebracht.                                                                                                                     
3. De jaarlijkse aanpassing van de tarieven van Wijnen TCA als gevolg van stijging van 
loon en salariskosten zal worden doorberekend. Indien de opdracht twee maanden of 
eerder voor het eindigen van het betreffende kalenderjaar is ingegaan behoudt Wijnen 
TCA zich het recht voor om het afgesproken tarief met de algemene prijsstijging van 
Wijnen TCA te verhogen, zulks met ingang van 1 januari van het aansluitende jaar. Ieder 
volgend jaar zal de daarvoor vastgestelde algemene prijsstijging van Wijnen TCA 
wederom kunnen worden toegepast. 
                                                                                                                                                                                                                               
Artikel 9: Betaling                                                                                                                                                                                                  
De betalingstermijn is 14 dagen.                                                                                                                                                                          
1. Indien een declaratie vier weken na de vervaldatum nog niet is betaald, brengt Wijnen 
TCA vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening.                                                                                                                                                                               
2. De opdracht of een afgerond onderdeel hiervan wordt afgesloten met toezending van 
de eindafrekening over de betreffende periode. 
 
Artikel 10: Merkrecht en Auteursrecht 
1. Wendkracht® is een concept en merk van Wijnen TCA. Wendkracht® is voor de 
Benelux geregistreerd als merk in de klassen 16, 35, 41, 42 en 44.  
2. Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de 
uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het 
eigendom van Wijnen TCA. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen 
toestemming van Wijnen TCA. Opdrachtgever heeft het recht stukken te 
vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het 
doel van de opdracht. 
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Artikel 11: Aansprakelijkheid 
1. Wijnen TCA spant zich in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de 
werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren 
die buiten de invloed van Wijnen TCA vallen, als dat het een gevolg is van de activiteiten 
van Wijnen TCA. Wijnen TCA kan daarom géén garanties geven met betrekking tot de te 
verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden. 
2. Wijnen TCA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor 
enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt 
en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. 
3. Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met 
Wijnen TCA gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te 
beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen 
aan dergelijke activiteiten. Wijnen TCA sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als 
gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens Opdrachtgever als jegens 
de deelnemer, nadrukkelijk uit. Het bepaalde in het 2e en 3e lid van dit artikel is van 
overeenkomstige toepassing. 
4. Iedere aansprakelijkheid van Wijnen TCA voor indirecte schade, daaronder begrepen 
gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk 
uitgesloten. 
 
Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op iedere overeenkomst tussen Wijnen TCA en een Opdrachtgever is Nederlands recht 
van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze 
voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te 
Haarlem. 
 
 
 


