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ALGEMENE VOORWAARDEN POSSIBLE BV

Artikel 1: Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. possible b.v.: de opdrachtnemer.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als 

wederpartij van possible b.v. een overeenkomst heeft gesloten tot het 

(doen) uitvoeren van een opdracht.

3. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 

e.v. BW, waarbij de ene partij, possible b.v., zich jegens de andere partij, 

Opdrachtgever, verbindt om ten behoeve van Opdrachtgever 

(advies)werkzaamheden te (doen) verrichten.

4. Partijen: possible b.v. en Opdrachtgever.

Artikel 2: Opdracht.

1. De overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat deze 

door possible b.v. schriftelijk is aanvaard.

2. possible b.v. zal de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen 

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap op de naar dat 

moment bekende stand der wetenschap. possible b.v. is gerechtigd 

daarbij zo nodig derden in te schakelen.

3. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 B.W. 

wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Betaling.

1. Opdrachtgever is gehouden elke door possible b.v. ingediendefactuur te 

voldoen binnen 21 kalenderdagen na factuurdatum,behoudens het geval 

een andere betalingstermijn is overeengekomen, zonder enige 

inhouding, korting, opschorting of verrekening. Bij overschrijding van 

deze termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een 

vertragingsrente gelijk aan de wettelijke handelsrente ingevolge artikel 

6:119a BW verschuldigd.

2. possible b.v. heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen 

eerst in mindering te laten strekken op de kosten en de open gevallen 

rente en tenslotte in mindering te laten strekken op de hoofdsom en de 

lopende rente.

3. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die possible b.v. maakt 

ten gevolge van het niet nakomen van een betalings- verplichting van 

Opdrachtgever komen voor rekening van Opdracht gever. De 

buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de 

hoofdsom met een minimum van € 250,00.

Artikel 4: Aansprakelijkheid.

1. Indien zich bij de uitvoering van de opdracht van een cliënt 

onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, 

dan is de aansprakelijkheid van possible b.v. beperkt tot de 

factuurwaarde van de opdracht, omzetbelasting daarin niet begrepen, 

althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid 

betrekking heeft.

2. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, 

geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot 

maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

3. De aansprakelijkheid van possible b.v. is in ieder geval steeds beperkt 

tot het bedrag waarop de door possible b.v. afgesloten 

bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering in het desbetreffende concrete 

geval aanspraak geeft, dit met inbegrip van het eigen risico dat possible

b.v. in verband met die verzekering draagt.

4. possible b.v. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. possible

b.v. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen 

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 

bedrijfsstagnatie.

5. Bij het inschakelen van derden zal possible b.v. steeds de nodige 

zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter nimmer 

aansprakelijk voor eventuele toerekenbare tekortkomingen van deze 

derden.

6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de 

verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens possible b.v. 

en de door possible b.v. bij de uitvoering van een opdracht betrokken 

derden, één jaar

Artikel 5: Verhindering, annuleringen of doorschuiven trainings-datum.

1. possible b.v. behoudt zich het recht voor incidenteel af te wijken van de 

op de website en in de studiegids vermelde trainingsdata en –locaties.

2. Bij verhindering kan de opdrachtgever altijd, zonder bijkomende kosten, 

een vervangende deelnemer sturen die voldoet aan de 

deelnemerseisen die gesteld zijn voor de cursus.

3. Bij annulering tot zes weken voor aanvang van de cursus is de 

deelnemer 50% van het cursusbedrag verschuldigd aan 

annuleringskosten. De deelnemer kan besluiten op een ander moment 

aan de cursus deel te nemen. De eerste keer is dit doorschuiven 

kosteloos, de daarop volgende keren wordt € 150,00 

administratiekosten inrekening gebracht.
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4. Bij annulering 6 weken of minder voor aanvang van de cursus is 

de deelnemer het gehele cursusbedrag verschuldigd aan annulerings-

kosten. Wanneer de deelnemer alsnog wil deelnemen aan de 

cursus, dan wordt voor het volgen van de cursus op de nieuwe datum 

50% van het cursusbedrag in rekening gebracht in plaats van 100%.

5. Indien het aantal deelnemers voor een open cursus naar oordeel 

van possible b.v. te gering is, behoudt possible b.v. zich het recht voor, 

vóór aanvang van de cursus, de cursus door te schuiven naar een 

andere datum cq. andere locatie. possible b.v. zal in dat geval de 

deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 6: Toepasselijkheid.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en 

opdracht tussen possible b.v. en een Opdrachtgever waarop possible

b.v. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van 

deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is 

afgeweken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende 

opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

2. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten 

behoeve van al degenen die voor possible b.v. werkzaam zijn, alsmede 

de door possible b.v. voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde 

derden.

3. Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, 

zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht 

blijven. De nietige of anderszins niet verbindend geachte bepaling zal 

dan worden vervangen door een wel geldige bepaling, die qua inhoud 

en strekking zoveel mogelijk beantwoordt aan de nietige of anderszins 

niet verbindend geachte bepaling.

4. Indien possible b.v. niet steeds strikte naleving van deze algemene 

voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet 

van toepassing zijn, of dat possible b.v. in enigerlei mate het recht zou 

verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen te 

verlangen.

Artikel 7: Recht en forumkeuze.

1. Op de rechtsverhouding tussen possible b.v. en opdrachtgever is 

Nederlands recht van toepassing.

2. Ten aanzien van geschillen tussen possible b.v. en haar opdrachtgever 

is bevoegd de Nederlandse rechter te Utrecht.
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