
 KOPPELPARTNERS  

 

 ALGEMENE VOORWAARDEN  

 

1.         Definities 

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in september 1997 en geactualiseerd in mei 2018  op 

grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

 "Opdrachtgever": iedere (rechts)persoon, werkgever, die met Koppelpartners vertegenwoordigd in 

deze door Annemiek van de Koppel,  hierna Koppelpartners te noemen,  een overeenkomst voor 

assessmentafname, loopbaancoaching, outplacement of groepstraining sluit, alsmede diens 

rechtsverkrijgers. 

"kandidaat": de natuurlijke persoon, werknemer, ten behoeve van wie de overeenkomst is gesloten. 

 

2. Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die 

betrekking hebben op assessments, loopbaancoaching, outplacement of groepstraining door 

Koppelpartners.  

2. Naast deze algemene voorwaarden is er een gedragscode van toepassing op de uitvoering van alle 

hiervoor genoemde overeenkomsten.  

3. Elke bepaling in deze algemene voorwaarden is tevens van toepassing indien opdrachtgever 

consument is, tenzij hiervan uitdrukkelijk is afgeweken.  

4. Overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk 

door  Koppelpartners zijn bevestigd. 

 

3. Aanbiedingen 

1. Door Koppelpartners gedane offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 

2. Zolang een aanbod niet is aanvaard, is Koppelpartners gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de 

aangeboden prijzen en commissies te wijzigen. 

3. De vergoeding welke door Koppelpartners wordt berekend voor haar dienstverlening, is gebaseerd op 

minimumtarieven, waarvan een overzicht op aanvraag wordt toegezonden. 

 

4. Oriënterend gesprek 

Aan een eerste, oriënterend gesprek met een mogelijke opdrachtgever of een kennismakingsgesprek 

met een kandidaat zijn geen kosten verbonden. Een dergelijk gesprek omvat het eerste onderhoud 

met Annemiek van den Koppel en is vrijblijvend en vertrouwelijk. 

 

5. Totstandkoming van een overeenkomst 

1. Een overeenkomst tot dienstverlening tussen de opdrachtgever en Koppelpartners komt tot stand 

door schriftelijk bevestiging van deze overeenkomst door opdrachtgever. 

2.       Wijzigingen van een overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Koppelpartners zijn  

 bevestigd. 



 
 

   

 

 

3. Koppelpartners is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens verder te presteren, 

van de opdrachtgever zekerheid te verlangen dat zowel aan betalings- als aan zijn overige verplichtin-

gen zal worden voldaan. 

4. Koppelpartners is bevoegd om indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht bij de uitvoering van 

de overeenkomst externe deskundigen in te schakelen. 

 

6. Overmacht 

 In geval van overmacht is Koppelpartners gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, dan wel de 

uitvoering daarvan zolang op te schorten totdat de overmacht-veroorzakende omstandigheid zich niet 

meer voordoet, zonder dat de opdrachtgever rechten kan doen gelden op schadevergoeding van 

welke aard dan ook. 

 

7. Beroepsaansprakelijkheid 

1. Eventuele aansprakelijkheid van Koppelpartners voor beroepsfouten, van werknemers zowel als 

externe deskundigen en hulppersonen, is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het door de 

opdrachtgever verschuldigde netto factuurbedrag.  

2. De opdrachtgever vrijwaart Koppelpartners uitdrukkelijk tegen verdergaande schadevergoedingseisen, 

zowel van hemzelf als van derden. Koppelpartners is in ieder geval niet aansprakelijk voor 

bedrijfsschade bij de opdrachtgever c.q. derden. 

3. Koppelpartners is niet aansprakelijk voor door derden gedragen schade die is ontstaan ten gevolge van 

gedragingen van kandidaat. 

 

8. Eigendom en geheimhouding 

1. De opdrachtgever is verplicht, behoudens schriftelijke voorafgaande toestemming van Koppelpartners, 

tot strikte geheimhouding van de werkmethoden, respectievelijk  de inhoud van alle door 

Koppelpartners vervaardigde  en/of verstrekte documenten. 

2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om behoudens schriftelijke voorafgaande toestemming 

informatie, rapporten, correspondentie of andere documenten of gegevens hoe ook genaamd en op 

welke wijze of uit welke hoofde ook verkregen aan derden over te dragen c.q.  over te brengen dan 

wel Koppelpartners op andere wijze in beroeps- en/of bedrijfsuitoefening te schaden of te 

belemmeren. 

 

9. Outplacement    

1.  Indien, in geval van een overeenkomst van outplacement, de kandidaat in dienst is van de opdrachtge-

ver, verplicht de opdrachtgever zich de kandidaat gemiddeld een dag per week vrij te stellen voor het 

volgen van het outplacement programma. 

2. Overeenkomsten tot outplacement eindigen op het tijdstip waarop kandidaat een nieuwe functie 

heeft aanvaard dan wel in overleg met de opdrachtgever er een andere optie wordt gekozen, doch 

duren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, nooit langer dan één jaar. 



 
 

   

 

 

10.       Betaling 

1. De declaratie terzake de aan de opdrachtgever verleende diensten, wordt bij aanvang van de 

dienstverlening verzonden. 

2. Declaraties zijn terstond opeisbaar, doch dienen door hem zonder korting of verrekening, uiterlijk 

binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie te zijn voldaan op de op de declaratie aangegeven 

bankrekening van Koppelpartners.  

3. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van verschuldigde interest, als-

mede door ons gemaakte invorderingskosten c.q. administratiekosten en worden eerst in mindering 

gebracht op de oudste openstaande facturen. 

4. In geval declaraties 30 dagen na dagtekening niet blijken te zijn voldaan, wordt de opdrachtgever 

geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.  

5. In geval van verzuim aan de zijde van de opdrachtgever, geldt de verplichting van Koppelpartners als 

van rechtswege te zijn opgeschort onverminderd het recht van Koppelpartners om nakoming te 

vorderen van de op de opdrachtgever rustende betalingsverplichting. Daarnaast is Koppelpartners 

gedurende de periode dat opdrachtgever in verzuim is, gerechtigd tot terughouding van test- en 

andere resultaten, het dossier van de opdrachtgever, alsmede alle overige zaken welke Koppelpartners 

onder zich mocht hebben. 

6. In geval van verzuim aan de zijde van de debiteur wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met alle 

terzake de incasso daarvan door Koppelpartners te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, 

het laatste met inbegrip van administratiekosten en kosten van juridische bijstand, met een minimum 

van 15 % van het totaal verschuldigde bedrag, doch nooit minder dan € 250,00 exclusief BTW. 

7. Over alle bedragen welke op de 30e dag na dagtekening van de declaratie niet zijn voldaan is de 

opdrachtgever zonder verdere aanzegging rente verschuldigd, ten belope van 1,5 % per maand of een 

gedeelte van een maand, vanaf gemelde dag tot aan de dag der algehele voldoening.  

 

11. Annuleren afspraak 

Indien een afspraak, gemaakt in het kader van de dienstverlening door Koppelpartners, niet binnen 24 

uur van te voren wordt afgezegd, wordt deze doorberekend conform het normale tarief. 

 

12. Geschillen 

Uitsluitend de rechter te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen die zich in het kader 

van de dienstverlening door Koppelpartners aan de opdrachtgever voordoen. Hij zal het Nederlands 

recht toepassen. 

 

Wij zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 

160/1997. 

 

Amsterdam, mei 2018 


