ALGEMENE VOORWAARDEN
BUREAU 2JOIN
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in
Arnhem.

Artikel 1. Definities
Onderstaande definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:
Bureau 2Join
:
Bureau 2Join. Gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever
:
De natuurlijk persoon of de rechtspersoon die aan Bureau 2Join de
opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
Partijen
:
Bureau 2Join en opdrachtgever samen.
Werkzaamheden
:
Alle door Bureau 2Join ten behoeve van opdrachtgever uit te voeren
werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Bureau 2Join zijn
aanvaard alsmede alle daaruit voor Bureau 2Join voortvloeiende
werkzaamheden.
Overeenkomst
:
De overeenkomst tot dienstverlening.
Deelnemer
:
De persoon die bij Bureau 2Join een workshop volgt, alsmede de persoon ten
behoeve van wie de opdrachtgever met Bureau 2Join de overeenkomst tot het
volgen van een workshop is aangegaan.
Workshop
:
De workshop, training, cursus, e.d. die door Bureau 2Join online en/of
offline wordt gegeven.
Artikel 2. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten,
overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen in de ruimste zin des woords, waarbij Bureau 2Join zich
verbindt/ zal verbinden om werkzaamheden van welke aard dan ook, te verrichten voor opdrachtgever en
waarop Bureau 2Join de onderhavige voorwaarden van toepassing heeft verklaard
2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Bureau
2Join, voor de uitvoering waarvan door Bureau 2Join derden dienen te worden betrokken.
3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging
4. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden
bevatten, hebben de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden voorrang.
5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door Bureau 2Join uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden,
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing. Bureau 2Join
en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking
van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
7. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden of er zich een situatie voordoet die niet in de algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de
uitleg plaats te vinden naar de geest van deze voorwaarden.
Artikel 3. Offertes en overeenkomsten
1. Aanbiedingen zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever aan Bureau 2Join is verstrekt. De
opdrachtgever zal zich ervoor inspannen, om tijdig alle informatie te verstrekken die van belang is voor het
formuleren van een aanbod.
2. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is opgenomen, vervalt de aanbieding altijd na 14 dagen.
3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Bureau 2Join daaraan niet gebonden.
De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bureau 2Join niet tot het verrichten van een gedeelte van de
overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs
5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
6. Bureau 2Join kan niet aan haar aanbod gehouden worden wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen
dat het aanbod, of een deel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om
de te verrichten werkzaamheden, het tijdstip van voltooiing van de opdracht, het honorarium/ uurtarief te wijzigen
of aan te vullen, zullen partijen deze wijzigingen en/of aanvullingen tijdig en in onderling overleg schriftelijk
vastleggen. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen
de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
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De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende
opdrachtbevestiging door Bureau 2Join retour is ontvangen. De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan
voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Het staat partijen vrij totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

Artikel 4. Gegevens opdrachtgever
1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bureau 2Join aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de door Bureau 2Join gewenste vorm en op de
gewenste wijze ter beschikking van Bureau 2Join worden gesteld. De uitvoeringstermijn van de
overeenkomst vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de benodigde gegevens aan Bureau 2Join
ter beschikking heeft gesteld.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens ook
indien deze van derden afkomstig zijn.
3. Indien opdrachtgever niet heeft voldaan aan de verplichtingen zoals benoemd in lid 1 en 2 van dit artikel,
heeft Bureau 2Join het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 5. Uitvoering opdracht
1. De overeenkomst houdt voor Bureau 2Join een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in.
Bureau 2Join voert de werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de
eisen van goed vakmanschap. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Bureau 2Join haar werkzaamheden
ongestoord kan verrichten.
2. Bureau 2Join bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. Bureau 2Join is gerechtigd de
overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te
factureren.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bureau 2Join het recht om
de werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407
lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de overeenkomst door een bepaalde persoon zal worden
uitgevoerd, is Bureau 2Join vrij om te bepalen welke van haar medewerkers bij de uitvoering van de
overeenkomst worden ingeschakeld.
5. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit
nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient de opdrachtgever Bureau 2Join derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen. De opdrachtgever dient Bureau 2Join dan een redelijke termijn te bieden om
alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
6. Indien de door Bureau 2Join te verrichten werkzaamheden plaatsvinden bij de opdrachtgever dan zal deze
laatste alle faciliteiten ter beschikking stellen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter uitvoering van de
opdracht.
Artikel 6. Workshops
1. Bureau 2Join is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt, of anderszins een behoorlijke uitvoering van de
workshop onredelijk bemoeilijkt of verhindert, de verdere toegang tot de workshop te ontzeggen. De
overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Bureau
2Join op vergoeding van eventuele schade.
2. Bureau 2Join kan een workshop annuleren indien er niet voldoende inschrijvingen zijn, de docent ziek is, of
er sprake is van andere vormen van overmacht. De opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de
hoogte gesteld. In een dergelijk geval wordt, indien mogelijk, de opdrachtgever een andere workshop
aangeboden. Indien de opdrachtgever niet ingaat op dit aanbod of indien er geen andere workshop wordt
aangeboden, dan zal Bureau 2Join het reeds door de opdrachtgever aan Bureau 2Join betaalde workshop
geld aan de opdrachtgever terugbetalen.
3. Bureau 2Join heeft het recht de datum, het tijdstip en/of de locatie van de workshop te wijzigen. De
opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In een dergelijk geval heeft de
opdrachtgever het recht de workshop kosteloos te annuleren, tenzij de wijziging slechts van geringe
betekenis is.
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De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de door hem aangemelde deelnemers tevens de
bepalingen van deze voorwaarden in acht nemen. In dat kader is de opdrachtgever verplicht deze
voorwaarden aan de deelnemers, die hij heeft aangemeld, ter beschikking te stellen en ervoor zorg te
dragen dat deze deelnemers bekend zijn met de inhoud van de voorwaarden.
5. Deelnemers zijn verplicht gedurende de gehele workshop de aanwijzingen en instructies van de leiding (van zowel
Bureau 2Join als door Bureau 2Join ingeschakelde derden) op te volgen.
6. De opdrachtgever vrijwaart Bureau 2Join voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering
van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever dan wel de deelnemer toerekenbaar is.
7. De opdrachtgever en de deelnemer dienen zich te onthouden van gedragingen welke het Bureau 2Join onmogelijk
maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
8. De opdrachtgever heeft na totstandkoming van de overeenkomst 7 dagen bedenktijd. Gedurende de bedenktijd kan
de opdrachtgever de overeenkomst kosteloos annuleren. Een dergelijke annulering dient schriftelijk of via de e-mail
te geschieden. Na ontvangst van de annulering zal het reeds betaalde workshop geld worden terugbetaald.
9. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, na het verstrijken van de in lid 8 genoemde bedenktijd, dan
dient de opdrachtgever annuleringskosten aan Bureau 2Join te betalen. De annuleringskosten bedragen:
− Bij annulering 2 maanden of langer voor de aanvang van de workshop: 10% van de overeengekomen prijs
met een minimum van € 55,00;
− Bij annulering 1 maand of langer en korter dan 2 maanden voor de aanvang van de workshop: 25% van de
overeengekomen prijs met een minimum van € 55,00;
− Bij annulering 2 weken of langer en korter dan 1 maand voor de aanvang van de workshop: 50% van de
overeengekomen prijs met een minimum van € 55,00;
− Bij annulering minder dan 2 weken voor de aanvang van de workshop of gedurende de workshop: 100%
van de overeengekomen prijs. Annulering dient schriftelijk of via e-mail te geschieden.
10. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de
dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever die de deelnemers heeft aangemeld betaald worden.
11. De deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen, regels en voorschriften die worden
gegeven door Bureau 2Join dan wel door Bureau 2Join ingeschakelde derden. Indien de deelnemer weigert de
instructies op te volgen, dan is de deelnemer en de opdrachtgever verantwoordelijk voor de eventueel daaruit
voortvloeiende schade.
Artikel 7. Overmacht
1. Bureau 2Join is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever, indien zij
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bureau
2Join geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Bureau 2Join niet in staat is haar verplichtingen na te
komen. Werkstakingen in het bedrijf van derden daaronder begrepen. Bureau 2Join heeft ook het recht zich
op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst
verhindert, intreedt nadat Bureau 2Join haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Bureau 2Join kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Artikel 8. Honorarium/ uurtarief
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld door het werkelijk
aantal bestede uren te vermenigvuldigen met het uurtarief.
3. Het honorarium of uurtarief en eventuele kostenramingen zijn bedragen exclusief BTW.
4. Noodzakelijke kosten en kosten van derden die volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door
Bureau 2Join worden gemaakt, worden naast het honorarium/ de uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht.
5. Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
6. Bureau 2Join heeft het recht om een voorschot te vragen aan opdrachtgever.
7. Indien met de opdrachtgever wordt overeengekomen dat werkzaamheden worden verrichten op basis van
uurtarief, behoudt Bureau 2Join zich het recht voor om jaarlijks dat uurtarief te verhogen.
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Artikel 9. Geheimhouding en persoonsgegevens
1. Partijen verplichten zich zowel tijdens als na de overeenkomst tot geheimhouding tegenover derden van alle
gegevens waarvan partijen weten of behoren te weten dat deze vertrouwelijk zijn, tenzij de wet een van de partijen
verplicht tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.
2. Indien Bureau 2Join op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke
informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en Bureau 2Join
zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van
verschoning, is Bureau 2Join niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet
gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.
3. Bureau 2Join zal verkregen persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en ter
voldoening aan de wettelijke verplichtingen.
Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
1. Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau 2Join niet toegestaan
door of namens Bureau 2Join geproduceerde adviezen, overeenkomsten of andere voortbrengselen van de
geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren.
2. In geval van overtreding van lid 1 van dit artikel is opdrachtgever verplicht de hierdoor door Bureau 2Join
geleden schade te vergoeden, onverminderd alle overige rechten van Bureau 2Join. Alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte worden aan opdrachtgever doorbelast conform artikel 15 lid 5 van
deze algemene voorwaarden. Ingeval Bureau 2Join de opdrachtgever in rechte dient te betrekken en
opdrachtgever wordt veroordeeld tot vergoeding van de door Bureau 2Join gemaakte proceskosten, dan zal
opdrachtgever alle daadwerkelijk door Bureau 2Join gemaakte kosten verband houdende met de
betreffende procedure dienen te vergoeden.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Indien Bureau 2Join aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze
bepaling is geregeld.
2. Bureau 2Join is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever, van welke aard dan ook, die is ontstaan
doordat opdrachtgever aan Bureau 2Join onjuiste en/of onvolledige gegevens ter beschikking heeft gesteld.
3. Bureau 2Join is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of indirecte schade die het gevolg is van het niet,
niet tijdig of niet deugdelijk presteren door opdrachtgever.
4. Bureau 2Join is uitsluitend aansprakelijk jegens opdrachtgever voor directe schade die de opdrachtgever
lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Bureau 2Join toe te rekenen tekortkoming.
Deze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Bureau 2Join in het
desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het door Bureau 2Join in het desbetreffende geval
uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de
verzekeraar van Bureau 2Join mocht plaatsvinden – zoals bedoeld in het onderhavige artikel – is iedere
aansprakelijkheid van Bureau 2Join beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht in
rekening gebrachte honorarium tot een bedrag van maximaal € 500,00. Indien de opdracht een
duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één jaar dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag
gesteld op éénmaal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan
van de schade in rekening is gebracht aan opdrachtgever tot een bedrag van maximaal € 5.000,00.
5. Bureau 2Join is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend
verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten
gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bureau 2Join aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor
zoveel deze aan Bureau 2Join toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking
van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. Bureau 2Join is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, modellen of materialen, die door
de opdrachtgever zijn verstrekt.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is
aan opzet of grove schuld van Bureau 2Join.
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Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop de
opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke
aansprakelijkheid van Bureau 2Join voor die schade.
De uitvoering van de aan Bureau 2Join verstrekte overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de
opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

Artikel 12. Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart Bureau 2Join en haar hulppersonen tegen eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander of anderen dan
aan Bureau 2Join toerekenbaar is. Indien Bureau 2Join uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken,
dan is de opdrachtgever gehouden Bureau 2Join zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te
doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven met het nemen van
adequate maatregelen, dan is Bureau 2Join, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle
kosten en schade aan de zijde van Bureau 2Join en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en
risico van de opdrachtgever.
Artikel 13. Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van de in de overeenkomst
benoemde opzegtermijn. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is opdrachtgever het
honorarium verschuldigd in overeenstemming met de door Bureau 2Join opgegeven uren voor werkzaamheden
die ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
2. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Bureau 2Join recht op vergoeding
van additionele kosten die Bureau 2Join al heeft gemaakt, kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van
ingeschakelde derden en vergoeding van de Bureau 2Join gereserveerde arbeidstijd.
4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bureau 2Join, dan zal zij – indien alle openstaande
declaraties door opdrachtgever zijn voldaan – in overleg met opdrachtgever zorgen voor overdracht van nog te
verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag
liggen die aan opdrachtgever te wijten zijn.
Artikel 14. Opschorting en ontbinding
1. Bureau 2Join is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, zonder enige verplichting aan haar zijde tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
b. Na het sluiten van de overeenkomst Bureau 2Join ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
c. Sprake is van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling, faillissement of schuldsanering
van opdrachtgever of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over
zijn vermogen kan beschikken.
2. Voorts is Bureau 2Join bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet langer kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bureau 2Join op opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar. Bureau 2Join is in dat geval op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die
daardoor op enigerlei wijze zijn ontstaan. Indien Bureau 2Join de nakoming van de verplichtingen opschort,
behoudt zij de aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Bureau 2Join behoudt steeds het recht schadevergoeding, daaronder begrepen de kosten, van opdrachtgever
te vorderen.
Artikel 15. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Bureau 2Join aan te geven wijze,
tenzij opdrachtgever en Bureau 2Join hierover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt. Bureau 2Join is
gerechtigd om periodiek te factureren.
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Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten
en vervolgens op de oudste opeisbare facturen, ook al vermeldt opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op
een latere factuur.
Het recht van de opdrachtgever op verrekening, compensatie, korting of aftrek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn volledig heeft betaald, dan verkeert de
opdrachtgever van rechtswege – zonder dat sommatie en/of nadere ingebrekestelling nodig is – in verzuim.
Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in
welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Eventuele (incasso)kosten, gemaakt in verband met te laat betalen,
zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Indien Bureau 2Join invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever, die in gebreke is, komen de kosten
verband houdend met die invordering als volgt ten laste van opdrachtgever:
a) Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Bureau 2Join
aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake
buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform de Wet Incassokosten,
voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen
14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Bureau 2Join wordt voldaan.
b) Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Bureau 2Join direct
zonder eerdere aanzegging aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso) kosten, welke
kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan ten
minste 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,- voor iedere gedeeltelijk
of volledig onbetaald gelaten factuur. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te
schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 16. Klachten
1. Indien de opdrachtgever klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de toepassing van deze
algemene voorwaarden, kan door de opdrachtgever een klacht ingediend worden bij Bureau 2Join. Het indienen
van een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever aan Bureau 2Join niet op.
2. Eventuele klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na
ontdekking of voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan Bureau 2Join. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bureau
2Join adequaat kan anticiperen.
3. Omwille van de snelheid van de behandeling van de klacht, geniet het de voorkeur deze per e-mail in te dienen. 4.
Indien de klacht gegrond is, zal Bureau 2Join binnen een redelijke termijn voor een passende oplossing zorgen,
tenzij dit gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van Bureau 2Join verwacht kan worden.
4. Indien opdrachtgever Bureau 2Join in rechte betrekt en wordt veroordeeld tot vergoeding van de door Bureau 2Join
gemaakte proceskosten, dan zal opdrachtgever alle daadwerkelijk door Bureau 2Join gemaakte kosten verband
houdende met de betreffende procedure dienen te vergoeden.
Artikel 17. Overige bepalingen
1. Tesamen met de overeenkomst vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgovereenkomst of
gewijzigde of aanvullende overeenkomst de volledige overeenkomst tussen Bureau 2Join en de opdrachtgever.
Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen
zullen in dat geval in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld
is, dan is het bepaald in het vorige lid overeenkomstig van toepassing.
4. Indien Bureau 2Join niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bureau 2Join in enigerlei mate het recht zou verliezen om in
andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

ALGEMENE VOORWAARDEN
BUREAU 2JOIN
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in
Arnhem.

5.

6.

Bureau 2Join is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Van
toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen
van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene
versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te raadplegen via www.Bureau 2Join.nl en kan op
verzoek van opdrachtgever per post of e-mail worden toegestuurd.

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuzen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bureau 2Join partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
2. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van Bureau
2Join, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen partijen samen kiezen voor een andere wijze van
geschillenbeslechting.

