Leveringsvoorwaarden DIDACTiVE BV
Ingeschreven in het handelsregister in Apeldoorn onder nummer 08084340.

Begrippen
Annulering: de schriftelijke mededeling van Opdrachtgever waaruit blijkt dat een Evenement niet of niet op
de overeengekomen datum zal plaatsvinden.
Annuleringsdatum: de datum waarop DIDACTiVE de
Annulering van Opdrachtgever ontvangt.
Copy writing: het door DIDACTiVE in opdracht van
Opdrachtgever schrijven van Cursusmateriaal of ander
materiaal zoals columns, reviews of teksten voor
gebruik op een website van Opdrachtgever.
Cursusmateriaal: presentaties, cases, examens en
ander materiaal dat door DIDACTiVE wordt gebruikt
voor een Evenement.
Evenement: een cursus, training, presentatie of
soortgelijke gebeurtenis waarvoor DIDACTiVE een of
meerdere sprekers verzorgt.
Handouts:
afdrukken
van
Cursusmateriaal
en
elektronische kopieën die DIDACTiVE verspreidt door
middel van CD-ROM’s of andere informatiedragers.
Opdrachtgever: de organisatie die aan DIDACTiVE een
schriftelijke opdracht verstrekt.
Sprekershonorarium: de door Opdrachtgever en
DIDACTiVE overeengekomen vergoeding voor het
verstrekken van een spreker bij een Evenement.
Statement of work: een schriftelijke opdracht voor
Copy writing waarin Opdrachtgever omschrijft aan
welke eisen het te bouwen materiaal moet voldoen.
Artikel 1: toepasselijkheid
1. Alle transacties zijn onderworpen aan de
navolgende voorwaarden.
2. Indien DIDACTiVE akkoord is gegaan met de
toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden,
blijven de navolgende voorwaarden voor het
overige van kracht.
Artikel 2: totstandkoming
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een
termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een
aanbieding een vrijblijvend aanbod omvat en
Opdrachtgever dit aanvaardt, heeft DIDACTiVE het
recht om het aanbod binnen twee werkdagen na
ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De overeenkomst komt tot stand wanneer
DIDACTiVE binnen drie werkdagen na ontvangst
van de opdracht deze schriftelijk bevestigt.
3. Wanneer een opdracht niet eenduidig is zal
DIDACTiVE
contact
opnemen
met
de
Opdrachtgever om hierover duidelijkheid te
krijgen.
Artikel 3: wijzigingen en annuleringen
1. Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van
kracht zijn als zij schriftelijk tussen Opdrachtgever
en DIDACTiVE zijn overeengekomen.
2. Indien wijzigingen leiden tot een verhoging of
verlaging van de kosten, moeten de partijen een
daaruit voortvloeiende wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk overeenkomen.
3. Wanneer Opdrachtgever en DIDACTiVE geen
overeenstemming bereiken over een prijswijziging,
is er sprake van een geschil. Artikel 11 is dan van
toepassing.
4. Bij Annulering zijn annuleringskosten verschuldigd.
a. Wanneer Opdrachtgever en DIDACTiVE overeengekomen zijn dat voor een Evenement Cursus-
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materiaal ontwikkeld zal worden, dan zijn bij
Annulering de kosten die DIDACTiVE ten tijde van
de Annulering al heeft gemaakt voor rekening van
Opdrachtgever.
Bij een Annuleringsdatum die meer dan zes weken
voor de overeengekomen datum voor het
Evenement ligt bedragen de annuleringskosten €
50 vermeerderd met eventuele al gemaakte kosten
voor voorbereiding zoals omschreven in sub a van
dit artikel.
Bij een Annuleringsdatum die minstens drie weken
maar hooguit zes weken voor de overeengekomen
datum voor het Evenement ligt bedragen de
annuleringskosten 25% van het overeengekomen
Sprekershonorarium vermeerderd met eventuele al
gemaakte
kosten
voor
voorbereiding
zoals
omschreven in sub a van dit artikel.
Bij een Annuleringsdatum die minstens één week
maar hooguit drie weken voor de overeengekomen
datum voor het Evenement ligt bedragen de
annuleringskosten 50% van het overeengekomen
Sprekershonorarium vermeerderd met eventuele al
gemaakte
kosten
voor
voorbereiding
zoals
omschreven in sub a van dit artikel.
Bij een Annuleringsdatum die hooguit zeven
kalenderdagen voor de overeengekomen datum
voor
het
Evenement
ligt
bedragen
de
annuleringskosten 75% van het overeengekomen
Sprekershonorarium vermeerderd met eventuele al
gemaakte
kosten
voor
voorbereiding
zoals
omschreven in sub a van dit artikel.
Wanneer Opdrachtgever verzuimt DIDACTiVE
schriftelijk in kennis te stellen van een Annulering
bedragen de Annuleringskosten 100% van het
overeengekomen
Sprekershonorarium
vermeerderd met al gemaakte kosten voor
voorbereiding zoals omschreven in sub a van dit
artikel.
Wanneer DIDACTiVE voor een Evenement een zaal
heeft geboekt, een vervoersbewijs voor trein of
vliegtuig heeft aangeschaft of een of meerdere
hotelovernachtingen heeft geboekt, dan zullen de
werkelijke
kosten
bij
Annulering
aan
Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Wanneer
DIDACTiVE
voor
een
Evenement
Handouts heeft laten maken, dan zullen de kosten
hiervan bij Annulering aan Opdrachtgever in
rekening worden gebracht.
Opdrachtgever dient DIDACTiVE zo snel mogelijk
schriftelijk te informeren over Annulering.

Artikel 4: eigendom
1. Tenzij anders overeen is gekomen, bijvoorbeeld
zoals omschreven in artikel 5 “Copy writing”,
behoudt DIDACTiVE het intellectueel eigendom van
het Cursusmateriaal dat gebruikt is of zal worden
bij Evenementen.
2. Eigendomsvoorbehoud
a. DIDACTiVE behoudt zich het eigendom voor van
aan Opdrachtgever geleverde materialen en
eigendomsrechten totdat Opdrachtgever heeft
voldaan aan alle verplichtingen die voortvloeien uit
de gesloten overeenkomst. Ook geldt de
voorbehouden eigendom voor de vorderingen die
DIDACTiVE jegens Opdrachtgever mocht verkrijgen
wegens het tekortschieten van Opdrachtgever in
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één of meer van zijn verplichtingen jegens
DIDACTiVE. Alle kosten die samenhangen met het
terugleveren van de eigendom aan DIDACTiVE
zullen voor rekening van Opdrachtgever zijn.
Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet
op Opdrachtgever is overgegaan, mag deze de
zaken niet verpanden of aan een derde enig ander
recht daarop verlenen.
Opdrachtgever
is
gehouden
de
onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de
nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom
van DIDACTiVE te bewaren.
Indien er bij DIDACTiVE gerede twijfel bestaat
omtrent de betalingscapaciteit van Opdrachtgever,
is DIDACTiVE bevoegd de levering van goederen en
rechten uit te stellen totdat Opdrachtgever
zekerheid voor de betaling heeft verschaft.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die
DIDACTiVE veroorzaakt door deze vertraagde
aflevering.

Artikel 5: copy writing
1. Wanneer Opdrachtgever aan DIDACTiVE een
opdracht verleent voor Copy writing zal het
intellectueel
eigendom
door
DIDACTiVE
overgedragen worden aan Opdrachtgever.
2. Na ontvangst van door DIDACTiVE geleverd Copy
writing materiaal dient Opdrachtgever te verifiëren
of dit materiaal voldoet aan de eisen die zijn
vastgelegd in het Statement of work. Wanneer het
materiaal niet of onvoldoende tegemoet komt aan
deze eisen, dient Opdrachtgever dit zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen
na ontvangst te laten weten aan DIDACTiVE, zodat
DIDACTiVE het materiaal kan corrigeren.
3. Een overeengekomen levertijd is geen fatale
termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Opdrachtgever
DIDACTiVE schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 6: overmacht
1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere
verplichtingen
van
DIDACTiVE
opgeschort.
DIDACTiVE zal in dat geval Opdrachtgever
informeren over de aard van de overmacht. Indien
de periode waarin DIDACTiVE door overmacht niet
in staat is tot nakoming van de verplichtingen
langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen
bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke
tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat
geval een verplichting tot schadevergoeding
bestaat.
2. Als DIDACTiVE bij het intreden van de overmacht
al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan
of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan
voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q.
het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is
Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen
als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 7: aansprakelijkheid
1. DIDACTiVE spant zich in om fouten en
onvolledigheden in Cursusmateriaal en Copy
writing materiaal te voorkomen. DIDACTiVE
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door
Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is
van eventuele fouten of onvolkomenheden.
2. DIDACTiVE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade die het gevolg is van overschrijding van de
leveringstermijn als gevolg van overmacht, en voor
schade die het gevolg is van gebrekkige
medewerking of informatie van Opdrachtgever.
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Artikel 8: geheimhouding
1. Informatie die Opdrachtgever aan DIDACTiVE
verstrekt zal door DIDACTiVE niet aan derden
bekend worden gemaakt tenzij Opdrachtgever
hiervoor toestemming heeft verleend.
2. Opdrachtgever en DIDACTiVE zullen de hoogte van
vergoedingen die zij hebben afgesproken niet aan
derden bekend maken.
Artikel 9: prijs en betaling
1. Prijzen die DIDACTiVE noemt in zijn aanbiedingen
en de met Opdrachtgever overeengekomen prijzen
zijn exclusief BTW en overige van overheidswege
opgelegde heffingen, tenzij anders is vermeld.
2. Tenzij anders is vermeld worden aanbiedingen door
DIDACTiVE in Euro’s (€) gedaan.
3. Tenzij anders is vermeld zijn prijzen in
aanbiedingen van DIDACTIVE geldig tot 30 dagen
na dagtekening.
4. Tenzij anders is vermeld zijn reiskosten die
medewerkers
van
DIDACTiVE
maken
voor
Evenementen in de Benelux voor rekening van
DIDACTiVE. Voor andere bestemmingen zal
DIDACTiVE de werkelijk gemaakte kosten van
vlieg- en/of treintickets of bij gebruik van een auto
een vergoeding van € 0,28 per kilometer in
rekening brengen.
5. Tenzij anders is vermeld zijn verblijfskosten die
medewerkers
van
DIDACTiVE
maken
voor
Evenementen in Nederland voor rekening van
DIDACTiVE. Voor andere bestemmingen zal
DIDACTiVE de werkelijk gemaakte kosten van
hotelovernachtingen in rekening brengen met een
minimum van € 75 per nacht.
6. Opdrachtgever is verplicht de prijs binnen 30
dagen na ontvangst van de factuur te voldoen,
zonder aanpassing van enige niet-wettelijke
compensatie.
7. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever
een vertragingsrente verschuldigd van 3% van het
factuurbedrag per maand.
8. De betalingen die Opdrachtgever doet, strekken
steeds ter vergoeding van alle nog verschuldigde
rente en kosten zoals bedoeld in lid 7, en
vervolgens van de opeisbare facturen die het
langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever
dat de betaling betrekking heeft op een latere
factuur.
Artikel 10: ontbinding
1. Als
Opdrachtgever
niet
voldoet
aan
zijn
verplichtingendie
voortvloeien
uit
de
overeenkomst, en evenmin gevolg geeft aan een
ingebrekestelling met een termijn van één week, is
DIDACTiVE bevoegd alle lopende overeenkomsten
met
Opdrachtgever
zonder
rechterlijke
tussenkomst te ontbinden. In dat geval is
Opdrachtgever aansprakelijk voor alle door
DIDACTiVE
geleden
schade.
Betalingsverplichtingen die betrekking hebben op al verrichte
werkzaamheden blijven in stand.
2. Als DIDACTiVE bij toerekenbare tekortkoming van
Opdrachtgever in de nakoming van de verbintenis
tot (buiten)gerechtelijke maatregelen overgaat,
komen de daarmee gemoeide kosten voor rekening
van Opdrachtgever.
3. Onverminderd
de
bestaande
betalingsverplichtingen
van
Opdrachtgever
wordt
de
overeenkomst
ontbonden
zonder
rechterlijke
tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling
zal
zijn
vereist
op
het
tijdstip
waarop
Opdrachtgever in staat van faillissement wordt
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gesteld, voorlopige surséance
van
betaling
aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid
over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij
de
curator
of
bewindvoerder
de
uit
de
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als
boedelschuld erkent. In dat geval is Opdrachtgever
aansprakelijk voor de door DIDACTiVE geleden
schade.
Artikel 11: geschillen
1. In afwijking van de wettelijke regels voor de
bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk
geschil tussen partijen, in geval de Rechtbank
bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te
Zutphen.
DIDACTiVE
blijft
echter
bevoegd
Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de
wet of het toepasselijke internationale verdrag
bevoegde rechter.
2. Als Opdrachtgever een consument is, heeft hij het
recht gedurende een maand nadat DIDACTiVE zich
op deze bepaling heeft beroepen te kiezen voor
beslechting van het geschil voor de toepasselijke
burgerlijke rechter.
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