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Àlgerrrena ïoorlr'àardrn Praktijk Karerr Errgelbertink

Drfiuities

i. praktijk Karen [r:gelbertiirk: Praktijk Karen Engelbefiinh, gevestigd te De Krin: oncler KvK nr" 73438629.
?. Iflatt: degene met r,rrie Prakijk Karen §ngelbertiilk eefi overeenkomst is aangegaan-
3" Fartijenr Praktijk Karen Engelber"tink en klant sarner.
4. Consumenti rerl klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepassrlijklrcid algerrrelre vooru,aartlen

1. Deze t'oonr"aardert zijn van toepassing op alle offerIes, aanbieclingen, werkzaanrheden, bestellirlgett, overeenko§sterl
elt leveriugen van alietsten of proclucten rloar of nanlens Praktijk Karen Engelbertink.

2. Partijel kuruetr alleeu afwijken \.an deze vcorr.raarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen,
3. Partijen sluiten de toepasselijklreicl van aanmllende eni:f afrt'ijkende algemene voorwaarder var: de klant of van

derden uitrlmkkelijh uir"

Prijren

t. Alle prijzen clie Praktijk Karen Elgelbertink lrantee$ zijn in euro's, zijn bnv en e.rclusief evenruele overige kosren
zoals aclttinis$atiekostet:, heffingen en rei§-, rrerzend* of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk auders vermelcl of
anders ovrreengekornen,

?. Àlle prijzen rlie Fraktijk Karen EngelbeËink hanteert \roor ziju producten nf diensten, *p zijn lvebsite of die
ander:zins kenbaar zijn gemaakt, kan Praktijk Karen Engelbertink te allen tijde wijzigen.

3. De prijs n'ret benekking tot sen dienstverle*ing wordt door Praktijk Karen Engelberrink vastgesteld op grond van de

',verkelij k bestecle uren.
4" De prljs rvorclt berekend volgens dr gebmikelijke uurtarierren van Praktijk Karen Engelber-tink, geldend voor de

periode lvaariu hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijliend uurtdrief is overeengekonren.
5. Ïndien partijen yoor eelt dietrstverlening door prdktijk Karen Engelbertink een totaalbedrag zijn overeengekolnÈil, is

dit altijd eell ïichtprijs, tenzij partijetl uitdrukkelijk en scl.rriftelijk een !'asre prijs, rr,aan'an niet kan r.yorden
af geweken, zijn overeeng*komen.

6. Praktijlt Karen Engelbertink is gerechtigd om tot 10*,r'o vÀn de richtpri.js af te rvijken.
7. Indien cle richtprijs meer clai: 104.,'o hoger uit gaat vallen, client Fraktijk Karen Engelbertink de lilant tijdig te laterr

weten lr/àaröm eer: hcgere prijs gerechtvaardigd is.
8. Indierr de rictrrtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het rerhr om her deel varr de opdraclrr re laren

venailen, dat bor,'en de riclrtprijs r.ermeerderd il1et 10016 nitkomt.
9. Fmhtijk Karen Engelbertink heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te pàsserï.

10. VooraÍgaancl aan de ingang ervan zal Praktijk Karen Engelbertink prijsaanpassingerr meedeien aan dr klant.
1L. De consumellt heeft het recht or:'r dr ovrreenkonlst rnet Praktijk Karen Engelbertink sF te zeggeri inclien liij niet

akkoord gaat ulet de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betaleu

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengeknn:en tennijn, dan is Praktijh Karen Hngeibertink gerechtigri in rekening te
brcugeu vanaf de dag clat de klant it: verzni*r is, waarbij een gedeelte van een maand v§or een hele sraand r*,ordt
gerekencl.

2. Watneer cle klant in verzlim is, is lrij bovendiel buitengerecht*lijke ilcassokosterl err euentuele sclradevergoeding
verscl"ruldigd aar: Praktijk Karen Engelbertink"

3. De incassckostell lvordet: berekend aal de hand van lret Besluit vergoecling vnor buitengerechtelijke incassokosten,
4. Wanueer de kiant niet tijdig betaalt, nrag Praktijk l{aren Engelbertin}r zijn verplirhtingen apschofien totdÀr rle kianr

aar zijn betaiingsverplichtin g heeft vrldaal.
5. In geval van liquidatie, faiili:semeut, beslag of snrseatrce van betaling aan de zijde van de klarrt, zijn de vorderingen

van Praktijk Karen Er:gelbertink op de klarrt onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigen de klant zijn meder,,,erking aan de uitvoering van cle rvereenkorr:st door Prakti.ik Karen Errgelbertink, dan is

hij nog steeds verplirht cle afgesproken prijs aan Praktijk Karen Engelbertink te betalen.
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Opsrhortingsre(ht

Tenzij de klant epti EËnslilnent i§, dcret d* klant afstand van het recht onr de nakoming van enige uit deze
ol'ereenkomst voorrr,lneieude verbintenis op {e schonen.

Verrekeuing

Tenzij de klatrt eet: consulïent is, cloet cle lilant afstaud van zijrr ref,ht om een schuld aan Praktijk Karen Engelbemink
ta verrekenen met eËr vordering op Praktijk Karen Engelbe*ink.

Yerzekering

1. De klant verplichr zich de votrgencle zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,
ortploffings- elt t*ratersclude evenais diefstal:r geleverde zaken dit noodzakelijk zijt': voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomstt zaken van Praktijk Karen Engelbertink die liij de klant aanwerig zijn{l zaken die onder eigendon:svoorbehoud zijn geleverd

?. De klant geeft op eerste verzoek van Praktijk Karen Er.rgelbertink de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garnntir

Wanneer pfrrtijen een overeenkonlst mËt een diensrverlenencl karakter zijn aaugegaan, bevat deze vocr Praktijk Karen
Engelbertink enkel een iaspanniugsverplicl'rting en dus geen resultaatsr,,erplichting.

Llitvoerirr8 varr de overegrkourst

1. Praktijk Katen Etgelberti:rk voÈfi de ot ereenkofirst naar beste inziclrt en vermogen eu cvereenkoffistig de eisen van
goed vakmansrhap uit.

?. Praktijk Karen Engelbertink heeft lrat rerht om de o'l.ereergekornen diexstverlening {gederltelijk} te laten yerricl:tel:
rloor derdrn.

3, De uitvaering van ile rvrreenkoffist gesrhiedt in onrlerling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling val hrt
evetrtueel afgesproken vaarschot cloor de klant.

4. Het is de verantrvoordeli.ikheid van de klant dat Praktijk Karet Elgelbertink tijdig kan beginnet aan cle uitvoering
van de oyereenkomst,

5. Indien de hlant er niet vopr lreefi gezorgd clat Praktijk Karer Elgelbertink tijdig kan begirmeu aan de nin oering r,an
de overeenkpmst, kotrren de daaruit voortvlaeiende extra kr:sten eniof exra uren voor rekening van cle klant.

Itrforrnatieverctrekking door de klant

1, De klzurt stelt alle infonr:atie, gfgeïens en bescheiden die relevant ziju voor de csrrecte uiwoering van rle
overeenkonrst tijdig en itr geu'enste vonrl en op ge\!'ellste rr,'ijze beschik-baar aan Praktijk Karen Engelbertink.

2. De klant staat it] voar de juisthtici, volledigireid en betrsnu'baarheicl van de ter beschikkiug gestelde infornratie.
gegevËns en bescheiden, osk indien deze van derden afkonrstig zijn, r,oor zcver uit de aard vaa de overeenkaurst niet
anders voorr','loeit.

3" Indien en voor zover de klant dit verzr:ekt, retoumeert Praktijk Karen Engelbertink de brtreffer:de bescheiden.
4. Stelt cle klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Praktijk Karel Engelhertink :edelijkerrvijs verlangde

infornratie, gegevens of bescheiden beschikbaar en Ioopt de uifvoerirg van de overeenkourst hierdoor venraging op,
dan kst:ren de rlaaruit voo$r'loeieude exsa kosten es extra urell voor rekening var de klant.

Drnrr varr dr overeerrkolust betrefferrdr een dienst

1, De ot ereetrkctnst tussen Fraktijk Karen Eugelbeitink en de klant betreffende een dienst of cliensten wordt aangegaal"r
voor onbepaalde tijd. tenzij uit de aard van cle cvereenkontst iets anders voor&.loeit of partijen uitdrukkelijk el
scliriftelijk anders zijr overeengekornen.

2. Indien een r:vereenkor]§t vosr ïrepaalde tijcl is aangegadn, dau rvsrdt deze na afloop van de terniijn stilzrr,.ijgend
olllgezËt in een overeeukomst voor *nbepaalde tijd, tenzij 1 vau cle partijen de overeenkornst Dpzegt met
inachtneming van eËn opzegtennijlr vau n:aanden, c.q, eën consuilrent de overeenkomst opuegt rnet inachtnerning
vail Pell opzegtermijn vau 1, maand, waardoor de or.ereelllio§tst van rechtswege eindigt,
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3. Zijn panijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor cle voltooiing van bepaalde rr,erk-zaamhedeu eerr termijn
overeengekonren, dan is dit nooit een fatale termijlr. Bij over-schrijding vau deze temriju rroet de klaur Praktijk
I{aren Eugeibertink schriftelijk in gebreke stellen,

Opzeggen overeerrkorrrst dienst voor onbrpaalde tijd

1. De klant kal een overeeukomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen nret
inachtueming van een opzegtemijn varr I nraand.

2. Een consru'nent heeft het recht een overeeukornst voor een dienst voor oubepaalde tijd op te zeggen tr:et
inachtneming van Ëen opzeglerrnijn vau I t:raand.

Intellechreel eigeudorn

t. Praktijk Karerr Engelbertirrk behoudt alle intellectuele eigendonrsreclrterr ($,aaronder auteursreclrt, octrooireclrt,
r:rerkenrecht, tekeningen- en nrodellen-rcclrt, etc,) op alle ont\r,erper), tekeningen, geschriften, dragers rnet gegevens
of andere infornratie, offenes, afbeelclingen, schetsen, rnoclellen, rnaquettes, etc,, tenzij partijen schriftelijk anclers

zijn overeengekonrerr,
2. De klant rnag gerroen'rde intellectuele eigendornsrechten niet zonderi'oorafgaande schriftelijke toestenuning vau

Praktijk Karen Engelbertink (laten) kopiëren, aan derden toneu en of ter beschikking stellen of op auclere u,ijze
gebmiken.

Gehe irrrhortdiug

1. De klant houdt iedere iufornratie (in rr,elke vornr dan ook) die hij van Praktijk l(aren Engelbertink ontvatrgt gelreinr.
2. Hetzelfde geldt voor alle audere infornratie betreffende Praktijk Karen Engelbertink $'aan au de klant weet of

redelijker-rvijs k.rn vennoeden dat deze geheim of r.enrr:ur.velijk is, dan rvel lvaanan hij kan verrvaclrten dat
verspreiding enan Praktijk Karen Engelbertink schade katt berohkenen.

3" De klant neen:t alle nodige rnaatregelen om te rr'aarlrorgen dat hij de in lid I en 2 genoemde infornutie ook
gelleinrhoudt.

.1. De in dit artikel omschreven geheinrhoudingsplicht geldt niet t oor infonttatie:
I clie al openbaar rr'as voordat de klant deze infornratie ternaut of clie later openbaar is gertorden zouder dat dit

het gevolg rÍas van een scheuding van de gelreinrhoudingsplicltt van de klant

' clie door de klant openbaar gelnaakt u,ordt op grond van een rvettelijke plicht
3. De in dit artikel omschreven geheirnhoucliugsplicht geltlt r.oor cle tluur vau rie onderliggende overeenkonrst en voor

een periode r,arr 3 jaar na afloop daan,att.

Boetebeding

L. Indien de andere panij het artikel van deze algemene voonr,aarden over geheimhouding of over iutellectueel
eigeudom overtreedt, dan verberrt lrij voor elke overtreding ten behoeve van haudelsnaam een onmiddellijk
opeisbare boete.

a is de audere partij een cousr.ulent dan bedraagt deze boete € 1.000
o is de andere partij eerr rerhtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

2. Daamaast verbeuft de andere partij een bedrag ad 5o/o van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die
overtreding voomduurt.

3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook
hoeft er geen sprake te zijn vau enige vorrrr van schade.

4. Het verbeuren van de iu het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van
Praktijk Karen Engelbertink waaronder zijn reclrt om uaast cle boete schaclevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijrr.aart Praktijk Karen Engelbertink tegen alle aanspraken varr derdeu clie verband ltouden nlet cle cloor
Praktijk Karel Engelbertink geler.erde producten enr'of cliensterr,

Klachten
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1. De klant dient een door Praktijk Karen Errgelbertink geleverd product of r,erleende dieust zo spoedig nrogelijk te
onderzoeken op el,entuele tekortkouriugen.

2. Beautlr,r:ordt een geleverd product of verleende dienst nier af,n hetgeen de klant redelijlieru,ijs valt de overeeukourst
l:.rocht venuachten, dau dient de klant Praktijk Karen Errgelbeninh daan'an zo spoedig mogelijk, doch iu ieder geval

binnen I maand ua constatering vau de tekortkonringen, op de hoogte te stellen.
3. Consurnelten dienen Praktijk Karen Engellrertink uiterlijk binnen I nraauden na constatering \rau de tekomkomingen

hien au op c1e hoogte te stellen.

"1. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd urogelijke onrsctrrijving van de tekort-koming, zodat Praktijk Karen
Engelbertirrk in staat is hierop aclequaat te reagerell,

5. De klant diert aan te touell dat de klacht betrekking heeft op eeu overeenliornst tusserl paftijen.
6. Inclien een klacht betrekking heeft op lopende rr'erkzaaurheden, kan dit er in ieder geval uiet toe leiden dat Praktijk

Karen Engelbertink gehouden kan lr.orden onr andere u'erkzaamlreden te verrichten dan zijrt overeengekotleu,

Ingebrekestelling

l. De klant client ingebrekestellingen schriftelijk kelbaar te maken aan Praktijk Karen Engelbertink.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Praktijk Karen Engelbertiuk ook daadwerkelijk

(tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klaut

Als Praktijk Karen Engelbertink een overeenkomst aangaat met nleerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeeukomst aan Praktijk Karen Engelbertink
verschuldigd zijn.

Aansprakelijkhrid Praktijk Karen Engelbertink

t. Prakrijk Karen Engelbertink is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijclt indien Én voor zover die

schade is veroorzaakt door opzet of bervuste roekeloosheid,
2. Inclien Praktijk Karen Engelbertink aansprakelijk is voor enige schade, is het sleclrts aansprakelijk voor directe

schade die voorn'loeit uit of verbancl lrouclt nret de uitvoeriug van een overeenkomst.
3. Praktijk Karerr Engelbertink is nooit aansprakelijk r.oor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde rvinst.

gemiste besparingen of schade aan derden.
4" Inclierr Praktijk Karen Engelbefiink aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt lot het bedrag clat door eeu

gesloten (beroeps)aansprakelijklreidsverzekering lr,orclt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een

verzekeringrmaatschappij van lret scl"raclebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van lret)
factuurbedrag \!aarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de rvebsite of in een catalogus zijl sleclrts

indicatief en gelclen slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of {gedeeltelijke}
ontbinding van cle overeenkomst enlof opschorting van enige verplichting.

Vervalternfjrr

Elk recht var: de klant op schadevergoeding van Praktijk Karen Engelbertink t en alt in elk geval 12 maauden ua de

gebeurtenis rvaaruit de aansprakelijkheid direct of inclirect voorn loeit. Hieruree wordt niet uitgesloten het bepaalde irr

artikel 6;89 r,an het Burgerlijk Wetboek.

Rrcht op ontbinding

1. De klant heeft het recht cle overeenkotnst te ontbinderl h'anneer Praktijk Karen Engelbertink toerekenbaar tekortschiet
in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming. gezien haar bijzondere aarcl of geringe betekenis,
de ontbinding niet rechtvaarciigt,

2. Is de nakoming van de verplichtingeu door Praktijk l{aren Engelbertink niet blijver.rd of tijdelijk onr:rogelijk. dan katt
ontbindiug pas plaatsvinden nadat Praktijk Karen Engelbenink in verzuinr is,

3. Praktijk l(aren Engelbertink lreeft lret recht de overeeukorrst rret de klant te ontbinden, indien de klant zijn
verpliclrthgen uit de overeeukomst niet r,olledig of niet tijdig nakourt, clan r.t'el indien Praktijk Karen Engelbertink
kennis heeft genonren var! ou'lstal'ldigheden die lrenr goede grorrd geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingel

niet belroorlijk zal kunnert nakot::en.

Overnraclrt
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1. hr aanvnlling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat eeu tekomkoming van Praktijk Karen
Engelbenink in de nakonriug van enige verplichting ten aanzien van de klaut niet aan Praktijk Karen Engelbertiuk
kan rvorden toegerekend in een van de rril van Praktijk Karen Engelbertink onaflrankelijke situatie, rvaardoor de

nakouring van zijn verplichtiugen ten aanzierr van de klaut gelreel of gedeeltelijk wordt verhinderd of rvaardoor de
nakoming vau zijri verpliclrtingen in redelijk-heid uiet varr Praktijk Karen Engelberïiuk kan worden verlangd.

2. Tot de iu lid 1 genoemde ovenrraclrtsituatie ïorden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noocltoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.): u'anprestaties en overmaclrt van toeleveranciers, bezorgers of
andere derdeni onverwaclrte stroom-, elektriciteits* internet-, cornputer- en telecomstorirrgen; conrputer-vinrssen,
staliingen, overheidsmaatregeleu, onvoorzieue vervoersproblemen. slechte weersolrstalldigheder en
werkonderbrekingen,

3. Indien ziclr een overmaclrtsituatie voordoet $'aardoor Praktijk Karen Engelbenink I of ureer verplichtingen uaar de

klant niet kan nakomen, dan rc,orden clie verplichtingen opgeschort totdat Praktijk Karen Engeltrertink er weer aarl

karr voldoen.
4. Vanaf het morlent dat een overmaclrtsinratie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, nrogen beide partijen de

overeerliourst schrift el ij k gelreel of gedeeltel ij k ontbinden.
3. praktijk Karen Engelbertink is iu een overmaclrtsituatie geer enkele (schadeivergoeclirrg verschuldigd, ook niet als

het als gevolg van de ovennarhttoestand enig voordeel geniet"

Wiiziging van de overeenkonrst

Indien na het afsluiteu vall de overeenkorïrst voor de uitvoering en'an het nodig blijkt om de inhoud er\rau te wijzigelr
of aan te vulleu, passen partijen tijdig en in onderlirg overleg de overeeukornst dienovereenkonrstig aan.

Wijziging algemene voonraarclen

1. Praktijk Karen Engelbertink is gerechtigd deze algemene l'ooru,aarden te u,ijzigen of aan te vullen.
2, Wijzigingen vau onclergeschikt belang kunneu te allen tijde rr,orden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke *.ijzigingen zal Praktijk Karen Ëngelbertink zoveel nrogelijk vooraf met de lilant bespreken,
4. Cousumenten zijn gereclrtigrl bij een rvezenlijke ruijziging van de algetlene voorttaardeu cle overeenkonrst op te

zeggen.

Ovrrgarrg r.an reclrten

1. Rechten van de klant uit een or,ereenkomst tussen partijen kumen niet aan derden rvorden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemnring van Praktijk Karen Engelbertink.

2. Deze bepaling geldt als een bediug nret goederenreclrtelijke u'erking zoals bedoeld in artikel 3:83, trr.eede lid,
Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen rrirtigheid of vemietigbaarheid

l. Wanneer één of meerdere bepalingen vau deze alger.nene voonvaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nirtig of vernietigbaar is, rvordt in rlat geval vervangeu dcor een bepaling die iret dichtst in de buurt
komt van wal Praktijk Karen Engelbertink bij het opstellen van cle voon+,aarden op dat puut r,oor ogerr had.

Toepasselijk mclrt en bevoegtle rrclrter

1. Op ieclere overeeukomst tusserl partijen is uitsluiteld het Nederlands reclrt van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement r.r'aar Praktijk Karen Engelbertink is gevestigd r praktijk hondt,'

kantoor houdt is erclusief bevoegd onr kennis te uerren 'l,au eveutuele geschillen trusell partijen, tenzij de rvet
drvin gend anders voorschrijft.

Opgesteld op 25 angustus 2021
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