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Nederlands Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT) 
Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB: 4048) 
Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB: 4048) 

Algemene voorwaarden 
 
 
De algemene voorwaarden, onderstaand beschreven, zijn van toepassing op de dienstverlening 
van Praktijk ‘de Vormende Hand’ en zijn vastgesteld en inwerkingtredend op 1 januari 2013. 
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Artikel 1 - Begripsbepaling 
1.1.  In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende bete-
 kenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 
 Opdrachtnemer: 
 Mevr. A.J. Diepstraten (AGB-code 90-044303), beeldend vaktherapeut, handelend onder 
 de naam Praktijk ‘de Vormende Hand’ (AGB-code 90-53015), Kamer van Koophandel Arn-
 hem: 52531534, lidmaatschapnummer Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB): 
 4048 en Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB): 4048. 
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 Opdrachtgever: 
 De natuurlijke of rechtspersoon, die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het 
 verrichten van taken, ten behoeve van zichzelf, een minderjarige, een  onder de zorg van 
 de opdrachtgever gestelde persoon of een organisatie waarvoor de opdrachtgever 
 bevoegd is beslissingen te nemen, die nodig zijn om de overeengekomen afspraak juist 
 uit te voeren. Daar waar in de voorwaarden wordt gesproken over ‘hij’, kan ook ‘zij’ wor-
 den gelezen. 
 Overeenkomst: 
 De mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst van de afspraken tussen de opdrachtgever 
 en de opdrachtnemer op basis waarvan de opdrachtnemer zelf de taken uitvoert, dan wel 
 uitbesteedt aan derden. Dit geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval 
 de werkzaamheden zoals vermeld in de overeenkomst of uit een wijziging hiervan. 
 
Artikel 2 - Toepasselijkheid 
2.1  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte, opdracht en 
 overeenkomst, die tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, binnen het kader van 
 de uitvoering van de werkzaamheden, worden aangegaan. 
2.2  De toepassing van de algemene voorwaarden gelden wanneer de opdrachtgever heeft 
 kennisgenomen van en schriftelijk akkoord is gegaan met de voorwaarden (door onderte-
 kening van de (behandel)overeenkomst). 
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uit-
 drukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
2.4  Een verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden heeft  geen 
 effect en wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. In het geval dat de opdrachtgever de 
 voorwaarden van de opdrachtnemer uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt, zal er geen 
 overeenkomst tot stand komen totdat de toepasselijkheid in overeenstemming is bereikt. 
2.5  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of worden 
 vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. De opdrachtnemer en 
 opdrachtgever zullen in zo’n situatie in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de 
 nietige c.q. vernietigende bepalingen overeenkomen. In deze nieuwe bepaling wordt, 
 zover  mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 
 
Artikel 3 - Opdracht 
3.1  De opdracht omvat de werkzaamheden, die in de opdracht-, begeleidings- of behandelings
- overeenkomst zijn omschreven door de opdrachtnemer inclusief alle wijzigingen die na-
 derhand schriftelijk zijn overeengekomen. De overeenkomst(en) moet(en) ondertekend zijn 
 door zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever om hun geldigheid te onderschrijven. 
3.2  De offerte of aanbieding, die de opdrachtnemer per e-mail, per post of mondeling doet, zijn 
 vrijblijvend en gelden niet als definitieve aanmelding, tenzij uitdrukkelijk anders overeenge-
 komen. 
3.3  De opdrachtnemer mag uitgaan van de juistheid van de gegevens en informatie verstrekt 
 door de opdrachtgever en daarop haar aanbieding en overeenkomst baseren. 
 
Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst 
4.1  De opdrachtnemer bepaalt binnen het kader van de opdracht, in overleg met de opdracht-
 gever, de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. 
4.2  De opdrachtnemer is een gediplomeerd beeldend vaktherapeut en garandeert dat de kwa-
 liteit van het aanbod en/of de behandeling, die wordt geboden, overeenkomt met wat van 
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 een vaktherapeut verwacht mag worden. Zij houdt haar bekwaamheid bij door onder ande-
 re intervisie, supervisie, bij- en nascholing. Deze kwaliteitsvoorwaarden worden gecontro-
 leerd door de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB). De opdrachtnemer 
 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van 
 goed vakmanschap uitvoeren. 
4.3  De opdrachtnemer heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door 
 derden, die voor de uit te voeren werkzaamheden voldoende gekwalificeerd zijn. Wanneer 
 de werkzaamheden betrekking hebben op de inhoud van de behandeling, dan zal er toe-
 stemming van de opdrachtgever en/of de cliënt worden gevraagd en zullen de werkzaam-
 heden worden uitgevoerd door een vaktherapeut met een erkend diploma, die tevens is 
 aangesloten bij de  Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). 
 
Artikel 5 - Gegevens van de opdrachtgever en/of de cliënt 
5.1  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aan-
 geeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te be-
 grijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig 
 aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Dit betekent dat de opdrachtnemer ook tijdig op 
 de hoogte gesteld wordt van (tijdelijke) adreswijzigingen. Met tijdig wordt verstaan vóór het 
 aangaan van het contract of zo spoedig mogelijk tijdens de lopende overeenkomst, als de 
 gegevens pas gedurende die termijn tot de beschikking van de opdrachtgever komen. 
5.2 De opdrachtgever moet de opdrachtnemer de gelegenheid geven om haar bevindingen te 
 rapporteren. 
5.3 Slechts bij schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en/of de cliënt mogen gegevens 
 opgevraagd worden van de opdrachtgever en/of de cliënt bij derden (zoals bijvoorbeeld bij 
 huisarts, leerkrachten, verzorgers en ouders). Dit geldt alleen voor informatie die van be-
 lang is om de opdracht, behorende bij de overeenkomst, uit te kunnen voeren. 
5.4 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deelnemers tijdens een training, cursus, 
 begeleiding en/of therapie te weren indien naar inzicht van de opdrachtnemer het gedrag 
 van de opdrachtgever en/of de cliënt een (negatieve) invloed heeft op de andere deelne-
 mers. Achteraf zal dit met de opdrachtgever worden besproken. Het weren door de op-
 drachtnemer van de opdrachtgever en/of de  cliënt geeft geen recht op teruggaaf van het 
 door de opdrachtgever betaalde of nog te betalen bedrag voor de opdracht. 
 
Artikel 6 - Aanvang en duur van de overeenkomst 
6.1 De overeenkomst begint op het moment dat de opdrachtnemer een, door de opdrachtge-
 ver, ondertekend exemplaar van de (behandel)overeenkomst retour heeft ontvangen en 
 uiterlijk vanaf het moment dat de opdrachtnemer start met de uitvoering van de opdracht. 
 Bij ondertekening van de (behandel)overeenkomst  heeft de opdrachtgever kennisgeno-
 men van de algemene voorwaarden en gaat met deze voorwaarden akkoord. 
6.2 De (behandel)overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer wordt  aange-
 gaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of de 
 partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn. 
6.3 Wanneer binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van (bepaalde) werk-
 zaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. In onder-
 ling overleg van de opdrachtgever en de opdrachtnemer kan worden besloten om de over-
 eenkomst of de uitvoering van de genoemde werkzaamheden voort te zetten dan wel te 
 beëindigen. 
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Artikel 7 - Wijziging en/of annulering van de afspraak of de overeenkomst 
7.1  Wanneer de opdrachtgever en/of de cliënt verhinderd is om naar een afgesproken 
 (individuele) afspraak en/of behandelmoment te komen, dient hij dit minimaal 24 uur 
 van te voren telefonisch of per e-mail te melden. 
7.2 De opdrachtgever heeft het recht om tot 30 dagen vóór de aanvang van een groepstrai-
 ning, -les of -therapie, de opdracht schriftelijk of per e-mail te annuleren. 
7.3 Als de opdrachtgever zich niet heeft gehouden aan de opzegtermijn bij annulering  in resp. 
 artikel 7.1 en 7.2, is de opdrachtnemer gerechtigd om het honorarium (het afgesproken 
 (uur)tarief) volledig in rekening te brengen. 
7.4 De opdrachtnemer behoudt het recht de afspraak te annuleren wanneer zij verhinderd is in 
 een situatie van overmacht van haar zijde, waardoor de opdrachtnemer logischerwijs niet 
 meer kan voldoen aan de verplichtingen richting de opdrachtgever. Zij zal de 
 annulering telefonisch of per e-mail melden aan de opdrachtgever en/of de cliënt. Haar 
 verplichtingen worden tijdelijk opgeschort en de uren worden niet gefactureerd. 
7.5 In de gevallen beschreven in artikel 7.1, 7.2 en 7.4 zal de opdrachtnemer contact 
 opnemen met de opdrachtgever en/of de cliënt om een nieuwe afspraak te maken. 
7.6 Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering 
 noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de 
 opdrachtgever en de opdrachtnemer tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien-
 overeenkomstig aanpassen. 
7.5 Wordt de overeenkomst in overleg van de opdrachtgever en de opdrachtnemer gewijzigd 
 of aangevuld, dan kan dit het eventueel eerder overeengekomen tijdstip van voltooiing van 
 de opdracht beïnvloeden. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mo-
 gelijk op de hoogte stelen. 
7.6 Indien de wijziging van of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve 
 consequenties heeft, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover inlichten. 
 
Artikel 8 - Opzegging/beëindiging van de overeenkomst 
8.1 De opdrachtnemer en de opdrachtgever kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. 
8.2 Bij opzegging/beëindiging van een (lopende) behandeling zal een eindgesprek plaats-
 vinden tussen de opdrachtgever en/of de cliënt en de opdrachtnemer. De reden van de 
 opzegging/beëindiging wordt schriftelijk vastgelegd in een eindverslag, waarin ook  een 
 samenvatting van de doorlopen behandeling staat beschreven. De opdrachtgever zal een 
 afschrift van dit verslag ontvangen. 
8.3 De overeenkomst beëindigt automatisch en met onmiddellijke ingang op het moment van 
 overlijden van één van de partijen. 
8.4 Indien de overeenkomst wordt opgezegd/beëindigd, is de opdrachtgever in ieder geval 
 verplicht het honorarium over de verrichte werkzaamheden door de opdrachtnemer of door 
 haar ingehuurde derden te vergoeden, inclusief alle onkosten. 
 
Artikel 9 - Honorarium 
9.1 De opdrachtnemer is gerechtigd de tijdsduur van de werkzaamheden, die mondeling en/of 
 schriftelijk zijn afgesproken, te factureren bij de opdrachtgever. 
9.2 De opdrachtgever en de opdrachtnemer komen een vast honorarium (meestal per uur) 
 overeen tijdens het vaststellen van de overeenkomst. Het honorarium wordt  berekend 
 volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer en geldt voor de duur van de 
 overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen dat het honorarium 
 voor bepaalde onderdelen van de overeenkomst in hoogte afwijkt. 
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9.3 Het honorarium wordt schriftelijk gefactureerd door de opdrachtnemer aan de opdrachtge-
 ver. Het honorarium is inclusief materiaalkosten, voorbereidingstijd en verslaglegging als 
 ook de verschuldigde BTW. Het laatst genoemde staat apart op de factuur weergegeven. 
9.4 De opdrachtnemer is gerechtigd om jaarlijks op 1 januari een tariefsverhoging door te be-
 rekenen conform inflatie en marktwerking tot een maximum van 5%. De opdrachtgever 
 krijgt hierover uiterlijk één maand van tevoren bericht. 
9.5 De opdrachtnemer mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de 
 overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveel-
 heid werk in zodanige mate afwijkt van de schatting bij het afsluiten van de overeenkomst, 
 en niet toerekenbaar is aan de opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van de opdrachtne-
 mer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het 
 oorspronkelijk overeengekomen honorarium. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever in 
 dat geval op de hoogte stellen van het voornemen tot verhoging van het honorarium. De 
 opdrachtnemer vermeldt daarbij de omvang van de verhoging en de datum waarop de ver-
 hoging zal ingaan. 
 
Artikel 10 - Betaling en betalingsvoorwaarden 
10.1 De eerste afspraak is een oriënterend gesprek van maximaal één uur en dient om  kennis 
 te maken, vast te stellen of eventuele vervolggesprekken zinvol zijn en om te bepalen of 
 de bereidheid bij de (betrokken) partijen bestaat om een overeenkomst met elkaar aan te 
 gaan. Deze afspraak is kosteloos. 
10.2 De betaling dient te geschieden vanaf het eerste gesprek na het oriënterende gesprek en 
 iedere vervolgafspraak. De opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur. 
10.3 De betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient te geschieden binnen veer-
 tien dagen na de factuurdatum, tenzij dit anders is afgesproken. Het IBAN rekeningnum-
 mer waar het bedrag naar wordt overgemaakt, is NL13 ASNB 0708 3774 75 t.n.v. mevr. 
 A.J. Diepstraten. De opdrachtgever vermeldt daarbij de naam van de cliënt (indien de 
 naam van de cliënt niet overeenkomt met de naam van de opdrachtgever) en het factuur-
 nummer. 
10.4 Indien de opdrachtgever niet binnen de hierboven genoemde termijn heeft betaald, dan is 
 de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtnemer zal na vervaldatum tele-
 fonisch, dan wel schriftelijk, contact opnemen met de opdrachtgever, om te herinneren aan 
 de nog niet betaalde factuur. De opdrachtnemer heeft het recht vanaf de vervaldatum de 
 cliënt een rente van 1% per maand (tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wet-
 telijke rente geldt) in rekening te brengen tot op de datum van complete voldoening van de 
 factuur. Ook mogen de daarbij gemaakte incassokosten door de opdrachtnemer in reke-
 ning worden gebracht aan de opdrachtgever. 
10.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtge-
 ver zijn alle vorderingen van de opdrachtnemer met betrekking tot de verrichte werkzaam-
 heden en de gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar. Tevens is de opdrachtnemer ge-
 rechtigd de werkzaamheden per direct te beëindigen. 
10.6 De opdrachtnemer heeft het recht om de door de opdrachtgever gedane betalingen in de 
 eerste plaats in mindering te brengen van de kosten, vervolgens in de mindering van de 
 opengevallen rente en tenslotte in mindering te brengen van de hoofdsom en de lopende 
 rente. De opdrachtnemer kan de volledige aflossing van  de hoofdsom weigeren, indien 
 daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende  rente en de (bijkomende) kosten wor-
 den gedaan. 
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10.7 Bij in gebreke blijven van de opdrachtgever ten aanzien van de betaling binnen de  afge-
 sproken termijn, is de opdrachtnemer, zonder daardoor in verzuim te komen, bevoegd de 
 nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare 
 vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan. Tevens kan de opdrachtnemer be-
 sluiten tot de beëindiging van de overeenkomst met onmiddellijke ingang. De opdrachtne-
 mer zal de opdrachtgever van haar eventuele voornemen tot opschorting van de dienstver-
 lening dan wel beëindiging van  de overeenkomst schriftelijk in kennis stellen. 
10.8 Indien de betaling tot een gerechtelijke procedure leidt en de opdrachtnemer in het 
 gelijk wordt gesteld, komen alle kosten, die zij in verband met deze procedure heeft moe-
 ten maken, voor rekening van de opdrachtgever. 
 
Artikel 11 - Geheimhouding 
11.1 De opdrachtnemer zal aan derden geen inzage verstrekken in gegevens en rapporten uit-
 gebracht aan de opdrachtgever. De uitzonderingen, die op het voorgaande gelden, zijn: 
 tenzij anders is overeengekomen met de opdrachtgever en/of de cliënt, het voor een goe-
 de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is (dit gaat dan in overleg met de opdrachtge-
 ver en/of de cliënt), dan wel indien zij daartoe wettelijk verplicht is. 
11.2 De opdrachtnemer houdt zich aan de geheimhoudingsplicht zoals beschreven in de be-
 roepscode voor vaktherapeuten van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). De 
 beroepscode van de opdrachtnemer ligt voor de op drachtgever en/of de cliënt ter inzage in 
 de praktijk en is te vinden op de website www.devormendehand.nl. 
 
Artikel 12 - Aansprakelijkheid 
12.1 De opdrachtnemer voert de overeengekomen opdracht naar beste weten uit en zo zorgvul-
 dig als van haar verwacht kan worden overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap 
 (zie ook artikel 4.2). Ofschoon de opdrachtnemer handelt naar beste weten, kan zij derhal-
 ve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verstrekte ad-
 viezen en verrichte werkzaamheden. 
12.2 De opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en is 
 zodoende niet aansprakelijk voor het resultaat van de behandeling: im mers bij het slagen 
 van de behandelingen spelen meer factoren een rol, zoals bijvoorbeeld de gemoedstoe-
 stand van de cliënt, motivatie van de cliënt en zijn omgeving. Over de uitspraken die de 
 opdrachtnemer, schriftelijk dan wel mondeling doet, kunnen geen rechten en aansprake-
 lijkheid worden verleend. De uitspraken van de opdrachtnemer zijn interpretatief van aard 
 en gebaseerd op vermoedens. 
12.3 De opdrachtnemer zorgt voor goede en veilige werkomstandigheden en een geschikte 
 werkplek voor haar en de opdrachtgever en/of de cliënt. Zaken en voorwerpen, die kunnen 
 beschadigen tijdens het uitvoeren van de behandeling, dienen door de opdrachtgever en/
 of de cliënt op een veilige plaats te worden gezet. 
12.4 De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever en/of de cliënt niet aansprakelijk 
 voor materiële of immateriële schade, al dan niet geleden door de opdrachtgever en/of de 
 cliënt of door derden, ontstaan door werkzaamheden van de opdrachtnemer, al dan niet 
 samenhangend met handelingen van of de niet tijdige en/of niet behoorlijke nakoming van 
 de verplichtingen, voortkomend uit de overeenkomst, door de opdrachtnemer. 
12.5 De in het artikel 12.4 opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet als 
 de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer. 
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12.6 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever, zoals bedoeld in artikel 12.5, dienen binnen 
 2 maanden na het ontdekken van de schade schriftelijk te zijn gemeld bij de opdrachtne-
 mer. 
12.7 Indien de opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade bij de op-
 drachtgever en/of de cliënt zal haar aansprakelijkheid zich in elk geval beperken tot de -
 directe schade of tot maximaal het bedrag van de door de opdrachtnemer gedeclareerde 
 kosten ter zake van de betreffende overeenkomst. Bij opdrachten met een looptijd van een 
 half jaar en langer geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot 
 een max. van het declaratiebedrag van de opdrachtnemer over de laatste 3 maanden. 
12.8 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgscha-
 de en gederfde inkomsten. 
12.9 De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade 
 bij de opdrachtgever en/of de cliënt ongedaan te maken, waarbij de opdrachtgever en/of 
 de cliënt haar alle mogelijke medewerking dient te verlenen. 
12.10 De opdrachtnemer zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien de opdrachtgever en/of de 
 cliënt de mogelijkheid heeft zich, ter zake van het ontstaan van de schade, rechtstreeks de 
 eigen verzekeringsmaatschappij dan wel van een derde aan te spreken. 
12.11 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die aan personen 
 en/of zaken zijn toegebracht, die derden veroorzaakt hebben, die werkzaamheden hebben 
 verricht bij de opdrachtgever en/of de cliënt, ook al heeft de opdrachtnemer deze derden 
 ingehuurd of aanbevolen. 
12.12 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaan is 
 doordat de opdrachtnemer heeft gehandeld op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste 
 en/of onvolledige gegevens. 
12.13 Alle door de opdrachtnemer uitgevoerde trainingen, cursussen, begeleiding en therapieën 
 zijn geheel vrijwillig van aard. Te allen tijde beslist de opdrachtgever en/of de cliënt zelf of 
 hij akkoord gaat met de door de opdrachtnemer aangeboden adviezen, behandelings-, 
 begeleidings- en trainingsmethodes. 
12.14 De opdrachtgever en/of de ouders zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de kinderen/
 jongeren die door de opdrachtnemer getraind, begeleid of behandeld  worden. De op-
 drachtnemer heeft een adviserende rol en zal nimmer het ouderlijke gezag op zich nemen 
 of een gedeelte hiervan. 
12.15 Tijdens de fysieke trainings- en therapievormen zijn de deelnemers te allen tijde verplicht 
 de aanwijzingen van de therapeut(en) strikt op te volgen. 
 
 
Artikel 13 - Klachtenprocedure 
13.1 Een klacht, met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dan wel met betrekking 
 tot het factuurbedrag, dient schriftelijk binnen 30 dagen, na het verrichten van de betreffen-
 de werkzaamheden respectievelijk na factuurdatum, kenbaar gemaakt te worden door de 
 opdrachtgever aan de opdrachtnemer. 
13.2 Na binnenkomst van een klacht is de opdrachtnemer verplicht contact op te nemen met de 
 opdrachtgever en met hem in gesprek te gaan met als doel: de klacht  verhelpen totdat bei-
 de partijen tevreden zijn over de uitgevoerde opdracht en de eventuele oplossing. 
13.3 Indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever en/of de cliënt het niet eens kunnen worden 
 over de oplossing van de klacht, dan heeft de opdrachtgever het recht, met instemming 
 van de opdrachtnemer, de klacht door te sturen naar de  klachtencommissie van de Fede-
 ratie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). De folder met informatie en adresgegevens hier-
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 over kunnen worden opgevraagd bij de opdrachtnemer. Zij is verplicht deze folder aan de 
 opdrachtgever uit te reiken. 
13.4 Het indienen van een klacht geeft de opdrachtgever niet het recht de betalingsverplichting 
 geheel of gedeeltelijk op te schorten. 
 
Artikel 14 - Herziening van de voorwaarden 
14.1 De opdrachtnemer kan te allen tijde de algemene voorwaarden wijzigen. De wijzigingen 
 treden in werking op de aangekondigde datum van inwerkingtreding. 
14.2 De wijzigingen in de algemene voorwaarden, zoals vermeld in artikel 14.1, hebben  geen 
 invloed op de, tijdens de inwerkingtreding, lopende opdrachten, tenzij de partijen anders 
 overeenkomen. 
 
Artikel 15 - Intellectuele eigendom 
15.1 De opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op de door haar gemaakte presenta-
 ties, documenten, hand-outs, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie 
 en bijbehorende ‘knowhow’, die haar op grond van auteursrecht toekomen. 
15.2 De genoemde zaken in artikel 15.1 mogen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestem-
 ming van de opdrachtnemer niet gedeeltelijk of geheel worden gekopieerd, aan derden ter 
 hand worden gesteld of op een andere wijze worden bekendgemaakt. Het materiaal mag 
 enkel zo worden gebruikt zoals dit door de opdrachtnemer tot doel is gesteld. 
 
Artikel 16 - Toepasselijk recht 
16.1 Op de algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en de op-
 drachtnemer is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen zijn enkel de 
 rechtbanken van het arrondissement Arnhem bevoegd van het geschil kennis te nemen en 
 deze te beslechten. 

 
 


