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Algemene voorwaarden WorkJoy  

 

Artikel 1  Definities  

1. WorkJoy wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener of als WorkJoy. 

2. WorkJoy is een handelsnaam van WorkJoy, ingeschreven bij de kvk met nummer 68793154.  

3. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.  

4. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.  

5. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.  

 

Artikel 2  Toepasselijkheid algemene voorwaarden  

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en 

leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.  

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.  

3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.  

 

Artikel 3  Betaling  

1. Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben 

gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.  

2. Bij totaalbedragen boven de €1.000 exclusief BTW kan WorkJoy vragen 50% van het totaalbedrag inclusief btw 

vooraf te voldoen. Hiervoor wordt per e-mail een factuur toegestuurd.  

3. Betaalt opdrachtgever niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan is dienstverlener 

gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  

4. Blijft opdrachtgever in gebreke dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die 

invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke 

(handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener.  

5. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds 

verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.  

 

Artikel 4  Prijsindexering  

1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment 

gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 

januari aan te passen.  

 

Artikel 5  Aanbiedingen, offertes en prijs  

1. De aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod 

niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.  

2. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit schriftelijk overeenkomen.  

3. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs exclusief de verschuldigde btw en 

eventuele andere overheidsheffingen.  



 

 

Artikel 6  Honorarium opdracht dienstverlener  

1. Partijen kunnen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.  

 

Artikel 7  Informatieverstrekking door opdrachtgever  

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.  

2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct 

uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.  

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking 

gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht 

niet anders voortvloeit.  

4. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen 

aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.  

5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.  

6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden 

beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra 

kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.  

 

Artikel 8  Annulering en in de plaats stelling. 

Uiteraard kan het voorkomen dat de opdrachtgever de geboekte workshop moet annuleren. Na totstandkoming en 

bevestiging -schriftelijk, per e-mail of mondeling- van de overeenkomst beider partijen is de opdrachtgever bij annulering 

de volgende percentages van het factuurbedrag verschuldigd: 

 

– meer dan 4 weken voor de datum tot uitvoering van de overeenkomst:  10% 

– 3-4 weken voor de datum tot uitvoering van de overeenkomst:   15% 

– 1-3 weken voor de datum tot uitvoering van de overeenkomst:   35% 

– 4-7 dagen voor de datum tot uitvoering van de overeenkomst:   50% 

– 2-3 dagen voor de datum tot uitvoering van de overeenkomst:   75% 

– binnen 48 uur voor de datum tot uitvoering van de overeenkomst:   100% 

 

Bij wederverkoop, waaronder tevens wordt verstaan het maken van reserveringen in vergaderlocaties, restaurants, 

zaalhuurcentra, theaters of andere horeca etablissementen, hanteert WorkJoy de voorwaarden van de betreffende 

leverancier. Deze kunnen afwijken van de hierboven genoemde voorwaarden en zijn bij ons op te vragen, ofwel bij de 

betreffende locaties. De door de opdrachtgever gewenste annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Deze is 

alleen geldig als van WorkJoy een ontvangstbevestiging of bewijs van lezing is verkregen. 

 

Artikel 9  Uitvoering van de overeenkomst  

1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed 

vakmanschap uit.  



 

2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.  

3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken 

voorschot.  

4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.  

 

Artikel 10  Wijziging van de overeenkomst  

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht 

noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling 

overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.  

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van 

de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht 

dienstverlener opdrachtgever hierover vooraf schriftelijk in.  

4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging 

of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.  

 

Artikel 11  Overmacht  

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de 

nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van 

een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens 

opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid 

niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van 

toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.  

2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen 

jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn 

verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben 

partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  

 

Artikel 15  Overdracht van rechten  

1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande 

schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals 

bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  

 

Artikel 18  Aansprakelijkheid schade  

1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij dienstverlener de 

schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.  

2. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet 

meer dan het honorarium.  

 



 

Artikel 19  Aansprakelijkheid opdrachtgever  

1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de 

bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.  

 

Artikel 21  Klachtplicht  

1. Opdrachtgever is verplicht klachten over verrichte werkzaamheden direct te melden aan dienstverlener. De klacht 

bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.  

2. Is een klacht gegrond, dan is dienstverlener alleen gehouden de werkzaamheden alsnog te verrichten zoals partijen 

dat zijn overeengekomen.  

 

Artikel 22  Eigendomsvoorbehoud en retentierecht  

1. De bij dienstverlener aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat 

opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn 

eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.  

2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het 

recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van 

schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.  

 

Artikel 23  Toepasselijk recht  

1. Op deze overeenkomst tussen dienstverlener en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De 

Nederlandse rechter is bevoegd.  

 

Artikel 24  Intellectueel eigendom  

1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten 

(waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle presentaties, hand-

outs, informatiebronnen of andere zaken. 

2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden 

gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.  

3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde 

vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel 

betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken 

zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van 

deze bepaling.  

 

Artikel Geschillenbeslechting  

1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  

2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde 

rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.  

 


