
Algemene Voorwaarden 
Dareday 

(KvK Amsterdam nr: 342.79.087) 
 
1 TOEPASSELIJKHEID 
 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing 
op iedere aanbieding, offerte en 
overeenkomst tussen Dareday en een 
Opdrachtgever, voor zover van deze 
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk 
en schriftelijk is afgeweken. 
 
1.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van 
toepassing op alle overeenkomsten met 
Dareday, waarbij voor de uitvoering derden 
worden betrokken. 
 
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in 
deze algemene voorwaarden op enig 
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of 
vernietigd mochten worden, dan blijft het 
overige in deze algemene voorwaarden 
bepaalde volledig van toepassing. 
 
1.4 Eventuele inkoop- of andere 
voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet 
van toepassing. 
 
1.5 Indien zich tussen partijen een situatie 
voordoet die niet in deze algemene 
voorwaarden geregeld is, dan dient deze 
situatie te worden beoordeeld naar de geest 
van deze algemene voorwaarden. 
 
2 OFFERTES 
 
2.1 De door Dareday uitgebrachte offertes 
zijn vrijblijvend en geldig gedurende 15 
dagen, tenzij anders aangegeven. Dareday 
is slechts aan de offerte gebonden indien de 
aanvaarding hiervan door de wederpartij 
schriftelijk binnen 15 dagen wordt 
bevestigd. 

 
3 UITVOERING VAN DE OPDRACHT 
 
3.1 Met tot totstandkoming van een 
overeenkomst verplicht Dareday zich naar 
beste inzicht en vermogen in te spannen, 
overeenkomstig de eisen van goed 
vakmanschap, en de opdracht conform de 
offerte uit te voeren. 
 
3.2 Indien en voor zover een goede 
uitvoering van de overeenkomst dit vereist, 
heeft Dareday het recht bepaalde 
werkzaamheden te laten verrichten door een 
derde. 
 
3.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor 
dat alle gegevens, waarvan Dareday 
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of 
waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs 
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk 
zijn voor het uitvoeren van de 
overeenkomst, tijdig aan Dareday worden 
verstrekt. 
 
4 BETALING 
 
4.1 Na uitvoering van de opdracht ontvangt 
de Opdrachtgever de factuur. Betaling dient, 
zonder aftrek, korting of schuldverrekening, 
te geschieden binnen 15 dagen na 
factuurdatum. Betaling dient te geschieden 
in op de factuur aangegeven valuta, door 
middel van overmaking ten gunste van een 
door ons aan te wijzen bankrekening. 
 
4.2 De klant zal, uiterlijk 14 dagen na  
inschrijving, een afschrift ontvangen van de 
termijnen en voorwaarden van de 
inschrijving voor de eigen administratie.  
 
Betalingen worden binnen 7 werkdagen 
verwerkt en bevestigd. 
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Na inschrijving heeft de klant te allen tijde 
een bedenktijd van 14 dagen.  
 
Binnen deze termijn kan inschrijving 
worden geannuleerd. Ingeval van annulering 
zullen gepleegde betalingen binnen een 
termijn van 7 dagen worden teruggestort op 
een aan te geven rekening. 
 
4.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke 
blijft in de tijdige betaling van een factuur, 
dan is de Opdrachtgever van rechtswege in 
verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een 
rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij 
de wettelijke rente hoger is, in welk geval de 
wettelijke rente verschuldigd is. De rente 
over het opeisbare bedrag zal worden 
berekend vanaf het moment dat de 
Opdrachtgever in verzuim is tot het moment 
van voldoening van het volledig 
verschuldigde bedrag. 
 
4.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
(incasso-)kosten, die Dareday maakt of 
heeft gemaakt in verband met de niet-
nakoming door de Opdrachtgever van de 
betalingsverplichtingen zijn voor rekening 
van de Opdrachtgever. 
 
5 AANSPRAKELIJKHEID 
 
5.1 Indien Dareday aansprakelijk mocht zijn, 
dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot 
hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
 
5.2 De aansprakelijkheid van Dareday, voor 
zover deze door haar aansprakelijkheids-
verzekering wordt gedekt, is beperkt tot het 
bedrag van de door de verzekeraar gedane 
uitkering. Indien de verzekeraar in enig 
geval niet tot uitkering overgaat of schade 
niet door de verzekering wordt gedekt, is de 
aansprakelijkheid van Dareday beperkt tot 
de factuurwaarde van de opdracht, althans 

dat gedeelte van de opdracht waarop de 
aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 
5.3 Het handelen door de Opdrachtgever 
dan wel door de deelnemer aan de training 
naar aanleiding van de inhoud van de 
training alsmede het cursusmateriaal, 
geschiedt geheel voor risico van de 
Opdrachtgever en de deelnemer. 
 
5.4 Dareday is nimmer aansprakelijk voor 
gevolg-, indirecte, bedrijfs- of strafschade 
en/of winstderving. 
 
5.5 De in deze voorwaarden opgenomen 
beperkingen van de aansprakelijkheid 
gelden niet indien de schade te wijten is aan 
aantoonbare opzet of grove schuld van 
Dareday of haar ondergeschikten. 
 
6 OVERMACHT 
 
6.1 Onder overmacht wordt in deze 
algemene voorwaarden verstaan, naast 
hetgeen daaromtrent in de wet en de 
jurisprudentie wordt begrepen, alle van 
buiten komende oorzaken, waarop Dareday 
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 
de Dareday niet in staat is haar 
verplichtingen na te komen. 
 
6.2 Tijdens overmacht worden de 
verplichtingen van Dareday opgeschort. 
Indien de periode waarin door overmacht 
nakoming van de verplichtingen door 
Dareday niet mogelijk is, langer duurt dan 2 
maanden zijn beide partijen bevoegd de 
overeenkomst te ontbinden zonder dat er in 
dat geval een verplichting tot 
schadevergoeding bestaat. 
 
6.3 Bij ziekte of verhindering van een trainer 
zoekt Dareday gelijkwaardige vervanging. 
Als dit niet mogelijk is, komt Dareday met 
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alternatieve data. 
 
6.4 In geval van ziekte en/of verhindering 
van een trainer heeft de Opdrachtgever 
geen recht op (schade-) vergoeding. 
 
7 ANNULERING DOOR DE 
OPDRACHTGEVER 
 
7.1 De Opdrachtgever heeft het recht 
deelname aan, of de opdracht voor een 
opleidingsactiviteit te annuleren. 
 
7.2 De opdracht kan door de Opdrachtgever 
tot uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de 
cursus zonder kosten worden geannuleerd. 
Bij annulering korter dan 2 maanden voor de 
aanvangsdatum van de cursus is de 
opdrachtgever verplicht 25% van het 
cursusgeld te betalen. Bij annulering korter 
dan 30 dagen voor aanvang is de 
Opdrachtgever 50% van het cursusgeld 
verschuldigd. Bij annulering korter dan 15 
dagen voor aanvang is de Opdrachtgever 
het volledige cursusgeld verschuldigd. 
 
8  INTELLECTUELE EIGENDOM 
 
8.1 Alle rechten, inclusief het auteursrecht, 
op de door Dareday verschafte en 
samengestelde leermiddelen blijven van 
Dareday. Niets uit deze uitgaven mag 
worden verveelvuldigd en/of openbaar 
gemaakt zonder schriftelijke toestemming 
van Dareday. 
 
9  TOEPASSELIJK RECHT EN 
FORUMKEUZE 
 
9.1 Op alle Opdrachten en 
onderhandelingen tussen partijen is 
uitsluitend het Nederlands recht van 
toepassing, ook indien aan een verbintenis 
geheel of gedeeltelijk in het buitenland 

uitvoering wordt gegeven of indien de bij de 
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar 
woonplaats heeft. De toepasselijkheid van 
het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
9.2 De rechter in Amsterdam is bij 
uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te 
nemen, tenzij de wet dwingend anders 
voorschrijft. 
 
9.3 De Nederlandse tekst van de algemene 
voorwaarden is steeds bepalend voor de 
uitleg daarvan. 
 
10 VERTROUWELIJKHEID 
 
10.1  De door de deelnemer en/of 
opdrachtgever in formele of informele zin 
verkregen mondelinge en schriftelijke 
informatie voorafgaande, tijdens en na 
afloop van de opleiding zal door Dareday, 
haar medewerkers en docenten vertrouwelijk 
worden behandeld. Hieronder valt 
nadrukkelijk ook informatie uit case-
materiaal die door de opdrachtgever zelf is 
aangedragen ter behandeling tijdens de 
opleiding. 
 
11  GEHEIMHOUDING 
 
11.1 Dareday garandeert dat haar 
medewerkers en docenten tegenover derden 
geheimhouding zullen betrachten met 
betrekking tot alle gegevens en kennis 
omtrent bedrijfsaangelegenheden die de 
medewerker c.q. docent van de deelnemers 
en/of opdrachtgever verkrijgt in het kader 
van de uitvoering van de opdracht. In 
overeenkomsten met medewerkers en 
docenten zijn daartoe geheimhoudingsver- 
klaringen opgenomen.  
 
11.2 Het zal Dareday zijn toegestaan de 
naam van opdrachtgever te gebruiken ten 
behoeve van promotionele activiteiten. 
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12        RECLAME/ GARANTIE 
 
1. Indiening klacht 
Indien u een klacht heeft over: 
 
- de inhoud van de te behandelen stof tijdens 
de opleiding 
- de deskundigheid /vaardigheid van de 
docent 
- de locatie waar de opleiding plaatsvindt 
- de examenstof 
- de uitslag van een examen 
 
kunt u deze klacht telefonisch, schriftelijk of 
per email bij Dareday indienen. De klacht 
dient u zoveel mogelijk te onderbouwen. Uw 
klacht ontvangen wij uiterlijk 10 werkdagen 
nadat de gebeurtenis zich heeft voorgedaan. 
Indien u een klacht heeft over een ander 
aspect dan de hierboven genoemde, dan kunt 
u die binnen 10 werkdagen onderbouwd aan 
ons kenbaar maken. 
 
2       Behandeling klacht 
De klacht wordt door Dareday in 
behandeling genomen. Er kan ook nader 
contact met de indiener van de klacht 
worden opgenomen voor een nadere 
toelichting op en/of onderbouwing van de 
klacht. Er zal indien van toepassing contact 
worden opgenomen met de docent (in het 
kader van hoor en wederhoor). Ook kunnen 
andere deelnemers aan de betreffende 
opleiding worden geraadpleegd en de door 
de deelnemers ingevulde 
evaluatieformulieren in de beoordeling 
worden betrokken. 
 
3      Uitspraak over de klacht 
Uiterlijk binnen twee weken na indiening 
van de klacht ontvangt u een schriftelijk 
gemotiveerde reactie van Dareday. Mocht de 
klacht gegrond worden bevonden, dan zal 

een compensatie worden aangeboden. Dit 
kan in de vorm van een vervangende 
training om niet, (gedeeltelijke) teruggave 
van de cursusprijs of een andere met de 
klager overeen te komen compensatie. 
 
4      Oneens met de uitspraak 
Indien de klager het oneens is met de 
uitspraak dan zal de klacht aan een 
onafhankelijke derde worden voorgelegd. 
Deze onafhankelijke derde is een mediator 
die is aangesloten bij het NMI, een 
onafhankelijk instituut waar gekwalificeerde 
mediators zijn ingeschreven. Het oordeel 
van de onafhankelijke derde is bindend. 
Eventuele consequenties van deze bindende 
uitspraak voor Dareday, zal Dareday binnen 
vier weken afhandelen. 
 
5      Vertrouwelijkheid en geheimhouding 
Alle aan ons door de klager mondeling 
verstrekte informatie en/of toegestuurde 
bescheiden worden vertrouwelijk behandeld. 
Dit is ook van toepassing voor de 
correspondentie/bescheiden inzake de 
behandeling en uitspraak over de klacht. 
Voorts zal Dareday de van de klager 
verkregen informatie geheim houden. 
 
6      Registratie 
Dareday draagt zorg voor registratie van de 
bij haar ingediende klachten in haar 
administratie. De bewaartermijn van 
afgehandelde klachten bedraagt tenminste 
drie kalanderjaren, ingaande na afhandeling 
van de klacht. 
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