




 Algemene voorwaarden Motion5 B.V. 



Artikel 1 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden  

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten c.q. aanbiedingen van de besloten vennootschap Motion5 B.V., gevestigd te 

Mijdrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 301 86 842. 

 

Artikel 2 – Offertes 
1. De door Motion5 uitgebrachte aanbiedingen vervallen binnen 1 maand na de datum waarop ze zijn uitgebracht, tenzij anders aangegeven. 

2. Kosten en reservering voor een cursuslocatie inclusief verblijfkosten van deelnemers en trainers komen voor rekening van opdrachtgever, evenals 

vervoerskosten, zendingskosten en onvoorziene kosten, bijvoorbeeld in verband met vertaalwerkzaamheden, deze zijn niet inbegrepen in aanbiedingen, 

tenzij anders aangegeven. 

3. De bij een aanbod vermelde  prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.  

4. Motion5 is gerechtigd  de tarieven jaarlijks per 1 januari  te verhogen met het consumenten prijsindexcijfer. Motion5 is voorts gerechtigd de tarieven 

tussentijds te verhogen in geval van substantiële prijswijzigingen, bijvoorbeeld ten aanzien van lonen. 

 

Artikel 3 – Uitvoering  van de  overeenkomst  
1. Motion5 is niet gehouden om een aan haar verleende opdracht  zelf te verrichten, de  toepassing van art. 7:404 BW is uitgesloten. 

2. Motion5 is gerechtigd  haar werkzaamheden op te schorten, bijvoorbeeld indien sprake is van wanbetaling. 

3. Motion5 is gerechtigd de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de bij haar geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening brengen.  

4. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de  voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale 

termijn. De opdrachtgever kan aan de overschrijding van de  termijn geen recht ontlenen op schadevergoeding c.q. een recht om de opdracht  te 

annuleren.  

Artikel 4 – Annulering  c.q. uitstel door opdrachtgever 

1. Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van een training c.q. workshop voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt 

geannuleerd/uitgesteld, is Motion5 gerechtigd alle in verband hiermee gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.  

2. De opdrachtgever is onverminderd het bepaalde in lid 1 de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd: 

  - annulering/uitstel binnen 50 werkdagen voor aanvangsdatum  : 40% 

  - annulering/uitstel binnen 20 – 40 werkdagen voor aanvangsdatum  : 70% 

          - annulering/uitstel binnen 0 – 20 werkdagen voor aanvangsdatum : 90% 

Artikel 5 – Spelregels Motion5 B.V. trainingen c.q. workshops  

1. De opdrachtgever staat ervoor in dat degenen die namens haar deelnemen aan trainingen c.q. workshops zich houden aan de daarvoor 

geldende spelregels en vrijwaart Motion5 voor aansprakelijkheid voor hun gedragingen.  







 

 

 

Artikel 6 – Betaling  
1. Betaling dient binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur plaats te vinden.   

2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf dat  moment een rente verschuldigd van 1% per 

maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.  

3. Alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd: 

 - over de eerste Euro 3.000     15% 

- over het meerdere tot Euro 6.000   10% 

- over het meerdere tot Euro 15.000   8% 

- over het meerdere tot Euro 60.000   5% 

- over het meerdere     3% 

 Artikel 7 - Aansprakelijkheid 
1. De aansprakelijkheid van Motion5 is beperkt tot het bedrag van de daadwerkelijk door de aansprakelijkheids-verzekering van Motion5 gedane uitkering.  

2. Indien de verzekeraar niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Motion5 in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte 

van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden de aansprakelijkheid 

verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.  

4. Motion5 is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade,  

 

Artikel 8 – Documentatiemateriaal 

Vermenigvuldiging, of geheel danwel gedeeltelijk gebruik van het materiaal van Motion5 is ongeoorloofd, behoudens schriftelijke toestemming van 

Motion5. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Motion5 samengestelde offertes, uitgewerkte ideeën, 

modellen, adviezen, cursusmateriaal en andere geestesproducten van Motion5, berusten bij Motion5.  

Artikel 9 -  Geschillenbeslechting 

De rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting  bevoegd van geschillen kennis te nemen.  

Artikel 10 – Toepasselijk recht 

Op elke overeenkomst c.q. offerte van Motion5 is Nederlands recht van toepassing.  

 


