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De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden,
offertes en overeenkomsten voor werkzaamheden tussen ADHD-Praktijk en
opdrachtgevers.
ADHD-Praktijk zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en
vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is afgesproken
en schriftelijk bevestigd is door ADHD-Praktijk.
Alle prijzen zijn exclusief de van toepassing zijnde BTW en andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd.
Bij annulering, binnen twee weken voor aanvang van de opdracht, is de opdrachtgever
100% verschuldigd van het overeengekomen opdrachttarief. Bij annulering van een
reeds verstrekte opdracht –tot twee weken voor aanvang van de opdracht - wordt 50%
van de totale opdrachtwaarde in rekening gebracht
Indien de opdrachtgever enige betaling niet tijdig voldoet, is hij hierdoor direct in
verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In een dergelijk geval worden alle
vorderingen van ADHD-Praktijk jegens de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook ter
keuze van ADHD-Praktijk onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar. ADHD-Praktijk is
gerechtigd rente in rekening te brengen over achterstallige rekeningen totdat deze
volledig zijn voldaan tegen een percentage gelijk aan de wettelijke rente.
Indien de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst in gebreke blijft, is deze
verplicht ADHD-Praktijk voor alle uit dit verzuim voortvloeiende gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten schadeloos te stellen.
ADHD-Praktijk is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de
opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door ADHDPraktijk van zorgvuldigheid en deskundigheid. De aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium
dat ADHD-Praktijk voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft
ontvangen.
Iedere rechtsvordering van de opdrachtgever jegens ADHD-Praktijk uit hoofde van een
overeenkomst vervalt 6 maanden na afloop of beëindiging van deze overeenkomst of
op de dag dat ADHD-Praktijk de opdrachtgever meedeelt dat al haar verplichtingen uit
hoofde van de overeenkomst is nagekomen, afhankelijk van welke van de twee zich het
eerste voordoet.
Opdrachtgever vrijwaart ADHD-Praktijk tegen aansprakelijkheid tegenover derden die
geen contractpartij zijn.
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van ADHD-Praktijk opgeschort. Indien de
verplichtingen door ADHD-Praktijk niet mogelijk is en langer duurt dan twee maanden
zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval
een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
ADHD-Praktijk is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de
opdrachtgever aan derden, voor zover derden niet betrokken zijn bij de uitvoering van
de opdracht. ADHD-Praktijk zal in het kader van de opdracht alle mogelijke
voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever
en deelnemer. De opdrachtgever zal zonder toestemming van ADHD-Praktijk aan
derden geen mededeling doen over de aanpak van ADHD-Praktijk, zijn werkwijze en
dergelijke.
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