Algemene voorwaarden Trainingen door Labyrinthoss®
Artikel 1. Algemeen
Labyrinthoss is de eenmanszaak die wordt geëxploiteerd door mevrouw G. Grimmelikhuizen-Brouwer en die is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54068541. Deze eenmanszaak zal hierna worden aangeduid met “Labyrinthoss”.
Artikel 2. Definities:
Deelnemer:

een natuurlijke of rechtspersoon die zich aanmeldt om deel te nemen aan een training
van Labyrinthoss;

Producten:

producten, niet zijnde trainingen, die staan vermeld op de website van Labyrinthoss en
die door Labyrinthoss geleverd kunnen worden;

Overeenkomst:

de overeenkomst van opdracht die Labyrinthoss met een deelnemer aangaat voor het
geven van een training dan wel een koopovereenkomst die Labyrinthoss met een deelnemer of een andere wederpartij sluit voor het verkopen en leveren van producten;

Training:

een workshop, training of andere activiteit die door Labyrinthoss wordt aangeboden.

Artikel 3. Toepasselijkheid
3.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Labyrinthoss met een deelnemer of een andere wederpartij sluit, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.2

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van Labyrinthoss, maar
ook ten behoeve van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst door Labyrinthoss zijn ingeschakeld.

Artikel 4. Aanmelding en totstandkoming overeenkomst
4.1

Aanmelding voor een training van Labyrinthoss geschiedt door middel van het aanmeldingsformulier dat is
gepubliceerd op de website van Labyrinthoss.

4.2

De overeenkomst tussen Labyrinthoss en een deelnemer of een andere wederpartij komt eerst tot stand
nadat de aanmelding c.q. de bestelling door Labyrinthoss schriftelijk is bevestigd of doordat Labyrinthoss
aanvangt met de uitvoering van de overeenkomst.
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Artikel 5. Termijnen
In het geval dat Labyrinthoss en een deelnemer, of een andere wederpartij, voor de uitvoering van de overeenkomst door Labyrinthoss een termijn zijn overeenkomen, dan geldt deze termijn niet als fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient de deelnemer c.q. de andere wederpartij Labyrinthoss schriftelijk in gebreke te
stellen en Labyrinthoss een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
Artikel 6. Prijzen
6.1

Alle door Labyrinthoss gehanteerde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

6.2

Bij aanmelding voor een training en/of bij aankoop van producten van Labyrinthoss geldt de prijs zoals deze
ten tijde van de aanmelding of de bestelling op de website van Labyrinthoss staat vermeld. Op de website
staat vermeld wat bij die prijs is inbegrepen.

Artikel 7. Betaling:
7.1

Na aanmelding ontvangt de deelnemer van Labyrinthoss een factuur voor de kosten verbonden aan de training. Betaling van deze factuur dient binnen 14 dagen te zijn ontvangen. Na ontvangst van de betaling volgt
een bewijs van deelname.

7.2

In het geval de deelnemer zich heeft aangemeld voor de training “Ik kan niet tegen mijn verlies”, dan ontvangt hij/zij na aanmelding van Labyrinthoss ter ondertekening een licentieovereenkomst voor het toekomstige gebruik van het door Labyrinthoss ontwikkelde rouwkwartet. Na aanmelding ontvangt de deelnemer
tevens een factuur voor deze licentie. Betaling van deze factuur dient binnen 14 dagen te zijn ontvangen. Na
ontvangst van de betaling volgt een bevestiging van de bestelde producten. De deelnemer ontvangt de producten op de dag van de training nadat partijen de licentieovereenkomst hebben ondertekend.

7.3

Indien Labyrinthoss geen tijdige betaling ontvangt, is Labyrinthoss gerechtigd haar werkzaamheden in verband met de training op te schorten, nadat de deelnemer van dat voornemen daartoe op de hoogte is gebracht.

7.4

Labyrinthoss is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van haar werkzaamheden.
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7.5.

Indien de deelnemer c.q. de wederpartij zijn/haar betalingsverplichtingen niet nakomt, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de deelnemer c.q. de wederpartij. De eventueel gemaakte proceskosten en executiekosten zullen eveneens op de deelnemer c.q. de
wederpartij worden verhaald.

Artikel 8. Annulering
8.1

De deelnemer kan tot 3 weken voor aanvang van de aangemelde training kosteloos annuleren. Bij annulering van de deelnemer tot 2 weken voor aanvang van de training, is de deelnemer 50% van het trainingsbedrag verschuldigd. Bij latere annulering door de deelnemer dan 2 weken voor aanvang van de training is de
deelnemer het gehele bedrag verschuldigd.

8.2

Uitsluitend bij annulering vanwege aantoonbare, zwaarwichtige redenen is de deelnemer enkel de kosten
verschuldigd die Labyrinthoss al bij derden voor de training heeft moeten maken of die zij nog aan derden
moet betalen. Bij zwaarwichtige redenen voor annulering valt te denken aan overlijden van een naast familielid of (ernstige) ziekte van de deelnemer. Of er sprake is van een zwaarwichtige reden wordt bepaald door
en na overleg met Labyrinthoss en enkel indien bewijs van de zwaarwichtige reden wordt overhandigd.

Artikel 9 Verplaatsing training en annulering door Labyrinthoss
9.1

Labyrinthoss behoudt zich het recht voor om een training tot 2 dagen voor aanvang ervan te verplaatsen
naar een ander datum. De deelnemer wordt hiervan direct op de hoogte gesteld, evenals van de nieuwe
datum van de training. De deelnemer heeft in dat geval het recht zijn of haar deelname kosteloos te annuleren.

9.2

Labyrinthoss behoudt zich het recht voor om uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de training deze te annuleren. Deelnemer wordt hiervan direct op de hoogte gesteld. Indien Labyrinthoss een training annuleert ontvangt de deelnemer het reeds door hem/haar betaalde bedrag voor de training volledig retour.

Artikel 10 Ontbinding
10.1

Labyrinthoss is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de deelnemer c.q. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt
toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn/
haar vermogen of delen ervan verliest;
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10.2

Door de ontbinding van de overeenkomst als genoemd in artikel 10.1 wordt een eventuele vordering van
Labyrinthoss onmiddellijk opeisbaar;

10.3

De deelnemer c.q. de wederpartij is aansprakelijk voor de schade die Labyrinthoss lijdt als gevolg van de
ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1

Voor zover Labyrinthoss aansprakelijk zou zijn voor enige schade van de deelnemer c.q. de wederpartij, dan
is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bepaalde in dit artikel.

11.2

Iedere aansprakelijkheid van Labyrinthoss is beperkt tot directe schade en tot een bedrag gelijk het bedrag
dat door Labyrinthoss in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht en door de deelnemer c.q. de wederpartij tijdig is voldaan, met een maximum
van € 5.000,00.

11.3

Onder directe schade als bedoeld in artikel 11.2 wordt uitsluitend verstaan vermogensschade, zoals beschreven in artikel 6:96 lid 1 en lid 2 van het Burgerlijk Wetboek;

11.4

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt een aanspraak tot schadevergoeding in elk geval indien Labyrinthoss niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen zes maanden nadat de
deelnemer c.q. de wederpartij bekend raakte of redelijkerwijze bekend kon zijn met de gebeurtenis of het
nalaten waaruit de schade voortvloeit en waarvoor Labyrinthoss aantoonbaar aansprakelijk is.

11.5

Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Labyrinthoss voor schade die het gevolg is van opzet op bewuste roekeloosheid van Labyrinthoss.

Artikel 12. Intellectuele eigendom
Het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten op de door Labyrinthoss verstrekte informatie, de
door Labyrinthoss gepubliceerde teksten, beeldmerken of ander materiaal berust bij Labyrinthoss en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Labyrinthoss worden openbaar gemaakt, verspreid of verveelvoudigd.
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Artikel 13 Toepasselijke recht en bevoegde rechter
13.1

Op de tussen Labyrinthoss en de deelnemer c.q. wederpartij gesloten overeenkomst is Nederlandse recht
van toepassing;

13.2

Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de
bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Oost-Brabant.
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