
Algemene voorwaarden van Future Proof Assistants 
 
1. De overeenkomst van dienstverlening is aangegaan tussen de opdrachtgever (organisaties, deelnemers aan 

trainingen en coachtrajecten) en Future Proof Assistants. 
  
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, 

tenzij voorafgaand aan die opdracht schriftelijk daarvan wordt afgeweken.  
 
3. De uitvoering van verstrekte opdrachten gebeurt uitsluitend voor de opdrachtgever of de aan de 

opdrachtgever gelieerde (rechts)personen en/of lichamen. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. 
 
4. De verrichte werkzaamheden worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht op basis van het aantal 

uren vermenigvuldigd met het geldende uurtarief. Overige kosten, zoals reis-, verblijfkosten en de door 
tussenkomst van Future Proof Assistants ingeschakelde externe deskundigen, worden afzonderlijk aan de 
opdrachtgever gedeclareerd. 

 
5. Indien sprake is van werkzaamheden die met spoed of in het weekeinde moeten worden verricht, kan het 

uurtarief door Future Proof Assistants worden verhoogd met een factor 0,5 tot 1. 
 
6. De verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten worden per maand aan de opdrachtgever gedeclareerd. 

Declaraties moeten worden voldaan binnen veertien dagen, met uitzondering van deelnemers aan trainingen 
en coachtrajecten. Deze declaraties moeten voorafgaand aan de training of aan het coachtraject worden 
voldaan.  

 
7. In het geval een deelnemer aan een training of aan een coachtraject de reservering binnen 15 dagen voor 

de geboekte training/coaching annuleert wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. In 
het geval van verhindering is het ticket overdraagbaar en mag een collega gebruik maken van de 
gereserveerde plek. 

 
8. Indien (tussentijdse) declaratie(s) niet binnen de betalingstermijn worden voldaan, kan Future Proof 

Assistants de voor de opdrachtgever te verrichte werkzaamheden opschorten, totdat de declaratie(s) zijn 
betaald. Indien na aanmaning de declaratie onbetaald blijft, wordt de opdrachtgever de wettelijke 
handelsrente en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten 
worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht van Future Proof Assistants om 
volledige vergoeding van de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Bovendien kan Future 
Proof Assistants de opdracht beëindigen. 

 
9. Future Proof Assistants is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Iedere aansprakelijkheid van Future 

Proof Assistants  is bovendien beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake 
geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Future Proof Assistants  wordt uitbetaald. Future Proof 
Assistants  is niet aansprakelijk voor schade die niet wordt gedekt door de Wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering. 

 
10. Opdrachtgever vrijwaart Future Proof Assistants voor aanspraken van derden. 
 
11. Future Proof Assistants zal bij de uitvoering van de opdracht, de te verrichte werkzaamheden en bij de 

inschakeling van derden, in het bijzonder externe deskundigen, de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en 
zal bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk voordien met de opdrachtgever overleg plegen. Iedere 
aansprakelijkheid van Future Proof Assistants  voor tekortkomingen van deze derden wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten. 

 
12. Indien opdrachtgever de opdracht vroegtijdig beëindigt, is opdrachtgever toch het volledige bedrag dat in 

de offerte wordt genoemd aan Future Proof Assistants  verschuldigd. 
 
13. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Future Proof Assistants  is uitsluitend Nederlands recht 

van toepassing.  
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