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Algemene voorwaarden  
 
 

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle taaltrainingen van  
Taalbureau Olijhoek & Valk, verder afgekort tot O&V. Afwijkingen van deze  
voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn  
bevestigd door O&V.  

1 Offerte 
Een offerte van O&V is vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. De offerte is  
geldig tot een maand na dagtekening. 

2 Totstandkoming van de opdracht 
Opdrachtgever ondertekent een offerte of stuurt een schriftelijke akkoordverklaring per e-mail of brief 
aan O&V. De overeenkomst is vervolgens definitief na de opdrachtbevestiging van O&V aan de 
opdrachtgever, met een bedenktermijn van 14 dagen na ondertekening. 

3 Uitvoering van de opdracht 
O&V houdt zich aan de Algemene voorwaarden en aan alle schriftelijke afspraken met de 
opdrachtgever. De te verrichten diensten worden door O&V naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd, 
en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 

4 Medewerking opdrachtgever 
De opdrachtgever zal O&V steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen die  
O&V nodig heeft om de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten. Is overeengekomen dat  
O&V apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers verschaft, dan 
voldoen deze aan de specificaties die O&V aan de opdrachtgever vraagt. 

5 Wijzigingen 
Privélessen kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Zegt de deelnemer 
binnen 24 uur van tevoren af, dan vervalt het recht op de les maar wordt die wel in rekening gebracht. 
 
Bij incompanytrainingen dienen wijzigingen van de afgesproken trainingslocatie door de 
opdrachtgever tot drie werkdagen voorafgaande aan de trainingsdatum schriftelijk aan O&V te worden 
doorgegeven. Mocht deze verplaatsing voor O&V niet mogelijk zijn i.v.m. extra reistijd en/of andere 
afspraken op die datum, dan dient de trainingsdatum gewijzigd te worden.  
 
Wijziging of verschuiving van de trainingsdatum bij incompanytrainingen brengt voor de 
opdrachtgever de volgende kosten met zich mee: 
- geen kosten bij wijziging meer dan tien werkdagen voorafgaande aan de trainingsdatum; 
- 25% van de trainingskosten tussen tien en drie werkdagen voorafgaande aan de trainingsdatum; 
- 50% van de trainingskosten bij een wijziging binnen drie werkdagen voorafgaande aan de 
trainingsdatum. 
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Mocht de docent van O&V ziek of anderszins verhinderd zijn, dan levert O&V een vervangende docent. 
De opdrachtgever en deelnemers worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Indien er door 
overmacht geen vervanging mogelijk is, wordt de training niet in rekening gebracht. 

6 Annuleringsvoorwaarden en restitutietermijn 
De opdrachtgever heeft het recht een reeds bevestigde opdracht schriftelijk te annuleren. Bij annulering 
van (een deel van) een training geldt dat de gerealiseerde bijeenkomsten volledig betaald dienen te 
worden en de binnen 14 dagen te annuleren bijeenkomsten voor 50%, ook indien na ondertekening van 
de offerte alsnog van de start wordt afgezien. Bijeenkomsten die na 14 dagen nog gegeven zouden 
worden kunnen kosteloos worden geannuleerd. De termijn waarbinnen dit wordt gedaan is 30 dagen 
na bevestiging van de annulering. 
 
O&V heeft het recht om bij ziekte, calamiteiten of overmacht een training kosteloos te annuleren of op 
te schorten. In overleg zal een nieuwe datum voor de training worden vastgesteld. In geval O&V door 
omstandigheden langere tijd niet kan lesgeven (bijv. door ziekte), kan O&V (indien gewenst) voor een 
vervangende docent(e) zorgen.  
Indien O&V geld dient te restitueren, gebeurt dit binnen een termijn van 14 dagen.  

7 Betaling 
Facturen van O&V dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Wordt deze 
betalingstermijn niet gehaald, dan is O&V gerechtigd over het factuurbedrag per maand of een 
gedeelte daarvan dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra O&V 
vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, komen alle daaruit voortvloeiende kosten 
voor rekening van de gefactureerde. 
Bij gunning van een taaltraining factureert O&V de helft van de kosten op de eerste trainingsdag. 
Facturatie van de tweede helft vindt plaats bij de start van de tweede helft van de training. Een 
totaalbedrag tot € 1000,- dient in één keer voorafgaand aan de training te worden voldaan.  
Door middel van een e-mail kunt u aangeven welke gegevens op de factuur vermeld dienen te worden.  
Bij ziekte, calamiteiten of overmacht komt O&V met een (al dan niet tijdelijke) oplossing en bespreekt 
O&V met de opdrachtgever of die akkoord gaat met de voorgestelde oplossing. 

8 Geheimhouding en privacy 
O&V, de opdrachtgever en/of deelnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke 
informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar verkregen hebben. Informatie geldt als 
vertrouwelijk als dit door een van de partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de 
informatie. Rapporten, verslagen, e-mails en brieven zullen door beide partijen niet ter inzage worden 
gegeven aan derden, tenzij daar door de andere partij nadrukkelijk toestemming voor is gegeven. 
Privacy wordt gewaarborgd door het Privacyreglement van O&V na te leven. Dit reglement kunt u 
downloaden van de website van O&V. 

9 Klachten 
O&V doet er alles aan om de opdrachtgevers en deelnemers enthousiast en tevreden te laten zijn. 
Mocht het zo zijn dat de dienstverlening niet als optimaal wordt ervaren, dan verzoekt O&V u dit binnen 
een week na het ontstaan van de klacht schriftelijk te melden. O&V neemt vervolgens binnen een week 
contact met u op. De betrokken partijen bespreken de kwestie en als partijen het samen eens worden 
over de afhandeling van de kwestie, dan is de klacht daarmee afgehandeld. Worden partijen het niet 
eens, dan treedt de officiële klachtenprocedure in werking. Op de website van O&V kunt u het 
klachtenreglement downloaden.  
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10 Auteursrecht 
Het auteursrecht van de gebruikte en/of uitgereikte papieren en elektronische materialen en methoden 
berust bij O&V, tenzij een andere auteursrechthebbende op het materiaal zelf is aangegeven. Zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van O&V mag niets van enig materiaal worden gepubliceerd of 
op andere wijze worden vermenigvuldigd. 
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