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Algemene voorwaarden Natuurcontact d.d. 1 september 2011 
 
 
 
Artikel 1  Algemene voorwaarden  

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing als een natuurlijk persoon of 
rechtspersoon, hierna te noemen ‘opdrachtgever’, aan Natuurcontact opdracht geeft tot 
het verrichten van werkzaamheden.  

2. De algemene voorwaarden Natuurcontact zijn ook bedoeld voor alle andere personen 
die voor Natuurcontact werkzaam zijn, danwel alle personen die bij de uitvoering door 
Natuurcontact voor enige opdracht zijn ingeschakeld, danwel alle personen voor wiens 
handelen of nalaten Natuurcontact aansprakelijk zou kunnen zijn. 

3. Deze algemene voorwaarden sluiten de eventuele toepasselijkheid van andere 
voorwaarden uit. 

4. Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door Natuurcontact ten 
behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dan dient de 
opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene 
voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.  

 
Artikel 2  De overeenkomst 

1. In geval van een schriftelijke offerte is de aanbieding maximaal 30 dagen geldig. 
2. Een opdracht komt tot stand als de opdrachtgever duidelijk heeft doen laten blijken de 

offerte te aanvaarden en Natuurcontact vervolgens de opdracht schriftelijk heeft 
bevestigd. 

3. Het staat Natuurcontact vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid, in 
voorkomende gevallen, uit te laten voeren met inschakeling van derden. 

 
Artikel 3  Aansprakelijkheid 

1. Deelname aan activiteiten van Natuurcontact  altijd plaats op eigen risico. 
2. Indien de uitvoering van een opdracht door Natuurcontact leidt tot aansprakelijkheid, zal 

die aansprakelijkheid verder steeds beperkt zijn tot ten hoogste het bedrag dat in het 
desbetreffende geval onder de van toepassing zijnde aansprakelijkheid-verzekering van 
Natuurcontact wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico.  

3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de 
opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen 
rechten ontlenen.  

4. De opdrachtgever vrijwaart Natuurcontact tegen vorderingen van derden, die stellen 
schade te hebben geleden door of verband houdende met door Natuurcontact ten 
behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.  
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Artikel 4  Tarieven 

1. De werkzaamheden van Natuurcontact vinden plaats op basis van een vast bedrag of 
regie door middel van het hanteren van een uurtarief vermeerderd met (eventuele) 
bijkomende kosten. In de offerte genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting 
(BTW).  

 
Artikel 5  Betalingsregeling 

1. Betaling van declaraties van Natuurcontact dient, zonder opschorting of verrekening, 
plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum.  

2. Bij opdrachten die langer dan 1 maand lopen factureert Natuurcontact maandelijks de 
verrichte werkzaamheden, of zoveel eerder in het geval de werkzaamheden zijn verricht. 

3. Vanaf de in 5.1. genoemde termijn is Natuurcontact gerechtigd de wettelijke rente in 
rekening te brengen. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de 
invordering van declaraties - met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag - 
komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot 
de te liquideren proceskosten maar zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever 
zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.  

 
Artikel 6  Inschakeling van derden 

1. De keuze van de door Natuurcontact in te schakelen derde(n) zal, waar mogelijk  
geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige 
zorgvuldigheid. Natuurcontact is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze 
derden, behoudens opzet of grove schuld van Natuurcontact.  

 
Artikel 7  Diverse onderwerpen 

1. Natuurcontact is tot geheimhouding gehouden met betrekking tot informatie die 
Natuurcontact terzake van de opdracht ter kennis neemt. 

2. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Natuurcontact is Nederlands recht 
van toepassing.  

3. De intellectuele eigendomsrechten van de les- of trainingsmaterialen, les- of 
trainingsmethoden, natuurbelevingsactiviteiten of -programma’s die Natuurcontact 
(heeft) gebruikt, behoren uitsluitend toe aan Natuurcontact, tenzij deze 
eigendomsrechten aan een ander toebehoren, door wie het gebruik daarvan aan 
Natuurcontact is toegestaan. Het is niet toegestaan om, zonder dat daar tevoren 
expliciete afspraken over zijn gemaakt, genoemde materialen, methoden of 
programma’s, geheel of gedeeltelijk of in de vorm van uittreksels, voor eigen gebruik, of 
voor gebruik door derden, te vermenigvuldigen, uit te geven, uit te lenen, of op een 
andere manier in gebruik te geven, al dan niet tegen vergoeding. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten, 
gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.  

5. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het 
arrondissement waar Natuurcontact is gevestigd. Niettemin heeft Natuurcontact het 
recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever 
voor te leggen.  

http://www.natuurcontact.nl/

