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ALGEMENE VOORWAARDEN NCMconsult  
 
 
 
Artikel 1 Definities 
 
In de leverings- en betalingsvoorwaarden van NCMconsult (hierna de Algemene Voorwaarden) 
wordt verstaan onder: 
 
Diensten 
Iedere bijeenkomst en alle diensten, al dan niet verband houdend met de producten die onderwerp 
zijn van de overeenkomst. 
 
NCMconsult 
NCMconsult, gevestigd te Amsterdam.  
 
Opdrachtgever 
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met NCMconsult een overeenkomst aangaat. 
 
Overeenkomst 
Iedere overeenkomst die tussen NCMconsult en opdrachtgever tot stand komt, betreffende de 
levering door NCMconsult van producten of diensten aan opdrachtgever, alsmede elke wijziging of 
aanvulling daarop en alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan of ter uitvoering van die 
overeenkomst. 
 
Producten: 
Alle zaken en gebruiksrechten op die zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst. 
 
Schriftelijk: 
Hieronder wordt mede verstaan per e-mail. 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid en wijzigingen 
 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken een integraal deel uit van 
iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die NCMconsult sluit. 
2.2 Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of 
vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar 
de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd. 
2.3 NCMconsult is te allen tijde gerechtigd de inhoud van de Algemene Voorwaarden te wijzigen. 
Deze wijzigingen gaan in 2 maanden nadat NCMconsult deze wijzigingen schriftelijk heeft bekend 
gemaakt aan de opdrachtgever. Uiterlijk tot 1 week voor de datum waarop de wijziging van kracht 
wordt kan de opdrachtgever schriftelijk bezwaar aantekenen en heeft hij de mogelijkheid de 
overkomst schriftelijk op te zeggen met in achtneming van de opzegtermijn. 
2.3  Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. 
2.4  Indien opdrachtgever Algemene Voorwaarden voert zijn deze voor NCMconsult niet bindend 
en worden zij uitdrukkelijk van de hand gewezen, voor zover deze afwijken van deze Algemene 
Voorwaarden. 
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Artikel 3 Uitvoering overeenkomst 
 
3.1 NCMconsult zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en daarbij in geval 
van een opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. NCMconsult heeft een 
inspanningsverplichting, waarbij resultaten van diensten nadrukkelijk niet worden gegarandeerd. 
3.2 NCMconsult is vrij in de keuze van de personen die zij met de uitvoering van de overeenkomst 
wil belasten. 
3.3 Indien NCMconsult voor de uitvoering van de overeenkomst (of een gedeelte daarvan) de hulp 
van derden in wil roepen, is NCMconsult bevoegd dit zonder toestemming van de opdrachtgever te 
doen, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken. 
3.4 Overeengekomen levertermijnen zijn geen fatale termijnen. Schade die opdrachtgever leidt als 
gevolg  van een te late levering komt niet voor vergoeding in aanmerking. 
3.5 Opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op de met NCMconsult gesloten 
overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen, nadat hij van 
de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze 
wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Opdrachtgever wordt geacht kennis te 
hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat NCMconsult met de werkzaamheden 
waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen.  
3.6 Het wijzigingen van de contactpersoon van opdrachtgever, brengt geen wijziging of aanvulling 
van het contract tot stand. De overeenkomst is met opdrachtgever in diens hoedanigheid gesloten, 
ongeacht de contactpersoon die de opdrachtgever op dat moment vertegenwoordigt. 
 
Artikel 4 Intellectueel eigendomsrecht 
 
4.1 Opdrachtgever krijgt geen recht van intellectueel eigendom met betrekking tot de producten of 
diensten van NCMconsult, waaronder inbegrepen werkwijzen, contracten(raam), adviezen e.d. 
noch het recht deze te vermenigvuldigen, openbaren en of te exploiteren, tenzij anders is 
overeengekomen en aan alle door NCMconsult ter zake gestelde voorwaarden volledig zijn 
voldaan.  
4.2 In geval van een inbreuk op een of meer rechten door opdrachtgever, ingevolge artikel 4.1, 
maakt NCMconsult zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op 
een direct opeisbare boete van minimaal EURO 10.000,00 per dag of een gedeelte daarvan, 
zolang die overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding. 
4.3 Indien opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst gerechtigd is het logo van NCMconsult 
te voeren, mag opdrachtgever geen wijzigingen in het logo aanbrengen, noch het logo overdragen 
aan derden c.q. aan derden in gebruik geven. 
4.4 Opdrachtgever vrijwaart NCMconsult voor aanspraken van derden in verband met intellectuele 
eigendomsrechten op door de opdrachtgever verstrekte materialen die bij de uitvoering van de 
overeenkomst worden ingezet. 
 
Artikel 5 Geheimhouding 
 
6.1 NCMconsult handelt bij de uitvoering van de overkomst volgens de gedragscode van de 
NOLOC (beroepsvereninging van loopbaanprofessionals, www.noloc.nl )  
 
Artikel 6 Betalingsvoorwaarden 
 
6.1 De volledige betaling dient te geschieden bij aanvang van de werkzaamheden/overeenkomst, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
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6.2 NCMconsult behoudt zich het recht voor om zekerheden voor de betaling c.q. vooruitbetaling te 
verlangen, waarbij nakoming van eventuele verplichtingen kan worden opgeschort totdat hieraan is 
tegemoetgekomen. 
6.3 Indien de werkzaamheden zich over meer dan een kalendermaand uitstrekken kan 
NCMconsult een tussentijdse betaling verlangen. 
6.4 Indien een factuur van NCMconsult niet tijdig wordt betaald, komt de schuldenaar van 
rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is verreist. In dat geval is hij niet 
alleen vanaf dat moment wettelijk rente daarover verschuldigd, maar verplicht de schuldenaar zich 
tevens integraal alle kosten te voldoen die NCMconsult maakt ter voldoening. 
6.5 Als NCMconsult in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle 
(gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt 
voor rekening van opdrachtgever. 
 
Artikel 7 Aansprakelijkheid 
 
7.1 NCMconsult staat niet in en aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor de (on)juistheid en/of 
(on)volledigheid van de door of met behulp van (diensten en/of producten van) NCMconsult 
verkregen, te verkrijgen of beschikbaar gestelde al dan niet voor gebruik door derden bedoelde 
informatie en/of publicaties. 
7.2 Onverminderd het bepaalde in het vorig lid van dit artikel is NCMconsult uitsluitend 
aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van een verbintenis, indien en voor zover 
daarbij sprake is opzet of grove schuld. 
7.3 Aansprakelijkheid van NCMconsult voor schade ten gevolge van tekortkomingen, als bedoeld 
in het vorige lid, wordt beperkt tot de overeengekomen vergoeding voor de door NCMconsult 
verricht diensten of geleverde producten. Aansprakelijkheid van NCMconsult voor vervolgschade is 
uitgesloten. 
7.4 Een beroep op één of meerdere artikelen in deze voorwaarden schort de betalingsverplichting 
van de opdrachtgever jegens NCMconsult niet op.  
 
Artikel 8 Prijs 
 
8.1 Voor iedere opdracht stelt NCMconsult	  afzonderlijk, vooraf en indicatief, een prijs of een tarief 
vast exclusief btw. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de 
door NCMconsult te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten.  
8.2 NCMconsult is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor 
zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de 
overeenkomst, zoals - maar niet beperkt tot - de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, 
belastingen, rechten en lasten. NCMconsult brengt de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de 
hoogte. 

  
Artikel 9: Annulering/Ontbinding en Opschorting 
 
9.1	  NCMconsult	  heeft het recht, indien de opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is of blijft aan 
zijn verplichtingen met betrekking tot (eerder) door NCMconsult	  uitgevoerde leveringen, verrichte 
werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te 
schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te 
annuleren c.q. ontbinden en NCMconsult is daarbij gerechtigd enerzijds naleving van de gesloten 
overeenkomst(en) te vorderen of anderzijds gerechtigd annuleringskosten - met inbegrip van maar 
niet beperkt tot gederfde winst – in rekening te brengen, onverminderd het recht op verdere 
schadevergoeding.  



   
 

NCMconsult   4 van 4 

9.2 Het in gebreke zijn of blijven zoals in het vorige lid is omschreven, is met inbegrip van, maar 
niet beperkt tot, het resoluut weigeren – behoudens overmacht – van opdrachtgever om te 
reageren op verzoeken van NCMconsult omtrent aanvullende informatie dan wel het starten c.q.  
voortzetten door NCMconsult van onder andere coaching gesprekken, opdrachten en oefeningen. 
9.3 Het in artikel 9.1 genoemde recht jegens NCMconsult	  geldt evenzo, wanneer de geaardheid 
van de vordering en/of opdrachtgever de goede naam van NCMconsult	  in het geding kan brengen. 
Een en ander zonder door opdrachtgever op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen 
worden en onverminderd NCMconsult	  toekomende rechten. NCMconsult	  heeft dit recht ook, indien 
er bij opdrachtgever sprake is van een faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de 
WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten 
dan wel een, naar de maatstaven van NCMconsult dreiging van deze omstandigheden. Alle 
vorderingen van NCMconsult	  op opdrachtgever zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar. 
9.4 Indien opdrachtgever de door hem met NCMconsult	  gesloten overeenkomst(en) tussentijds 
wenst te ontbinden c.q. annuleren, dan is NCMconsult	  gerechtigd naleving van de gesloten 
overeenkomst(en) te vorderen en vindt er geen restitutie plaats. NCMconsult biedt desgewenst wel 
de mogelijkheid om in uitzonderlijke situaties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot langdurige 
ziekte, het traject binnen een half jaar na aanvang voort te zetten. 
9.5 Indien opdrachtgever de door hem met NCMconsult gesloten overeenkomst(en) wenst te 
ontbinden/annuleren, dan dient een termijn van 1 maand in acht te worden genomen, tenzij 
nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
 
Artikel 10 Rechtskeuze  
 
10.1 Op alle aanbiedingen, opdrachten en met NCMconsult te sluiten overeenkomsten is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het staat NCMconsult overigens vrij daarvan af te 
wijken en te opteren voor het recht van het land waarin de opdrachtgever gevestigd is, dan wel het 
Europees recht. Verder mag NCMconsult zich evenzo beroepen op het bepaalde in het Weens 
Koopverdrag. Dit alles zonder dat de opdrachtgever daarvan op voorhand in kennis gesteld moet 
worden. 
10.2 Indien enig artikel of subartikel van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, 
doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen. 
 


