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Terms and Conditions Be Rooted 
 

Company:     Be Rooted 
 

Address:     Van Alkemadelaan 7, 
2597 AA, The Hague 

Phone:     +31 6 40 26 99 53 
IBAN:      NL61TRIO 0379709902  
Chamber of Commerce The Hague:  75544423  
BTW/ VAT-ID:    NL001980378B33 

 
 
Algemeen 

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het aanbod dat Be Rooted 
verzorgt. Als Be Rooted, stellen wij een aantal voorwaarden aan de levering van onze 
diensten. Dit zijn basisafspraken, van toepassing op de diensten die Be Rooted levert 
aan de klant.  
 

Aanmelding 

 Aanmelding voor een aanbod vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te 
vullen en te verzenden. Uw inschrijving wordt definitief gemaakt door een 
bevestigings-mail die u meteen na inschrijving ontvangt.  

Betalingsvoorwaarden 

 De betaling van het aanbod kunt u voldoen wanneer u een factuur van ons heeft 
ontvangen. De factuur wordt in de regel per e-mail u toegezonden, tenzij u heeft 
aangegeven een factuur per post te willen ontvangen. 

 De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn. Indien u de factuur 
niet binnen de betalingstermijn voldoet, behouden wij het recht uw gereserveerde 
plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan. Uw betalingsverplichting blijft ook 
dan van kracht. 

 Wanneer u wenst dat op de factuur een andere naam en/of adres komt te staan dan 
bij ons bekend is (bijvoorbeeld van uw werkgever), vernemen wij dit graag zo snel 
mogelijk van u. 
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Annulering 

In geval u uw inschrijving voor een aanbod wilt annuleren, dient u rekening te houden met 
de volgende annuleringskosten: 

 De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In 
deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing. 

 Wanneer het aanbod binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u 
afziet van de bedenktijd. 

 Bij annulering tot vier weken voor aanvang van het aanbod zijn geen kosten 
verschuldigd. 

 Bij annulering tussen drie en vier weken vóór aanvang van het aanbod wordt 50% van 
het verschuldigde bedrag aan u in rekening gebracht. 

 Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van het aanbod bent u het gehele 
bedrag verschuldigd. 

 Annulering dient schriftelijk te geschieden: per post per adres van Be Rooted of per 
mail (barbara@berooted.nl). 

 Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten 
verschuldigd. 

 Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van het 
aanbod. 

 In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste 
onvoorziene omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht worden tot een 
passende oplossing te komen. 

 Bij onvoldoende inschrijvingen voor een aanbod, behoudt Be Rooted zich het recht 
voor om het aanbod te verplaatsen naar een later tijdstip of het aanbod te annuleren. 
In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf 
werkdagen teruggestort worden. 

Vertrouwelijkheid 

 Alle persoonlijke informatie die door deelnemers van het aanbod aan Be 
Rooted wordt verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door Be Rooted 
behandeld. Be Rooted zal nooit haar mondeling of schriftelijk toevertrouwde 
gegevens van de deelnemers delen met derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk 
toestemming voor is gegeven door de deelnemer. 
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Auteursrecht en eigendom 

 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, komt het auteursrecht op het 
aanbod en bijbehorende materialen toe aan degene bij wie het intellectuele eigendom 
ligt binnen Be Rooted. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze 
persoon mogen lesmaterialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan 
derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt. 

 Lesmaterialen die tijdens het aanbod worden uitgereikt, zijn eigendom van de 
deelnemer. 

Klachten 

 Alle geschillen worden beslecht langs minnelijke weg volgens de klachtenprocedure 
van Be Rooted.  

Aansprakelijkheid 

 Be Rooted kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk 
letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van 
persoonlijke eigendommen. 
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Hoofdstuk 1: Algemeen deel 
 
Artikel 1 - Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis 
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
 
a. Opdrachtnemer: Be Rooted 
b. Opdrachtgever/Deelnemer: De wederpartij van de Opdrachtnemer. 
c. Opdracht: De in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te bepalen 
werkzaamheden die door de Opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden 
waaronder dit dient te geschieden. 
d. Aanbod: Het door de Opdrachtnemer gegeven aanbod bestaande uit: advisering, 
strategische opdrachten en trainingen, retraites, programma’s  
 
Artikel 2 - Toepasselijkheid 
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en 
overeenkomsten voor Opdrachtgever. 
2.2 Wijzigingen van, of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en 
voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Opdrachtnemer. 
 
Artikel 3 - Geldigheid 
3.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden regelen de rechtsverhoudingen tussen 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Bovendien vormen zij een integraal onderdeel van de 
overeenkomst. 
3.2 Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden in onderling overleg wensen 
af te wijken dient dat schriftelijk te worden vastgelegd. 
3.3 Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder 
nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen. 
 
Artikel 4 - Offertes  
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes vrijblijvend. 
4.2 Een offerte van Opdrachtnemer heeft altijd een geldigheidsduur van 14 werkdagen, 
tenzij anders aangegeven. 
4.3 Indien er binnen deze termijn geen overeenstemming is bereikt met Opdrachtnemer, 
kunnen door wederpartij geen rechten meer worden ontleend. Na verloop van 14 
werkdagen komen de offertes integraal te vervallen. 
 
Artikel 5 - Overeenkomst 
5.1 De opdracht tot de te verrichten diensten en de condities waaronder deze wordt 
uitgevoerd, worden op basis van de offerte, afzonderlijk vastgelegd in een overeenkomst 
tussen Opdrachtgever en Be Rooted. Ter zake van de uitvoering van de opdracht rust op Be 
Rooted een inspanningsverplichting.  
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5.2 Overeenkomsten tussen Be Rooted en Opdrachtgever komen tot stand na schriftelijke 
ondertekening van de opdrachtbevestiging/overeenkomst door de opdrachtgever en bij 
gebreke van een op schrift gestelde opdrachtbevestiging – op het tijdstip dat Be Rooted tot 
uitvoering van een haar door Opdrachtgever verstrekte opdracht is overgegaan. 
5.3 De overeenkomst geldt voor de in de opdrachtbevestiging vastgestelde periode.  
5.4 Indien de duur van de overeenkomst niet expliciet in de overeenkomst is vastgelegd, 
wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.  
5.5 Indien de overeenkomst voor een onbepaalde tijd is aangegaan, kan beëindiging 
daarvan slechts plaatshebben met inachtneming van een termijn van 1 maand, tenzij Be 
Rooted en Opdrachtgever anders zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk plaats 
te vinden.  
5.6 Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan, kan beëindiging daarvan 
slechts plaatshebben met inachtneming van een termijn van 1 maand, tenzij Be Rooted en 
Opdrachtgever anders zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.  
5.7 De Opdrachtgever is verplicht de door Be Rooted toegezonden overeenkomst op 
juistheid en volledigheid te controleren.  
 
Artikel 6 - Wijziging van de overeenkomst  
6.1 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een correcte 
uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te 
vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig 
aanpassen.  
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan 
dit gevolgen hebben voor het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst. 
Be Rooted zal Opdrachtgever in dat geval zowel de wijzigingen van en/of aanvullingen op 
de overeenkomst alsook het aangepaste tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de 
overeenkomst schriftelijk bevestigen.  
6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve 
gevolgen zal hebben, zal Be Rooted Opdrachtgever hierover schriftelijk informeren.  
6.4 Ingeval voor de door Be Rooted uit te voeren werkzaamheden een vaste prijs is 
overeengekomen, zal Be Rooted Opdrachtgever schriftelijk aangeven of, en zo ja in hoeverre 
de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst een overschrijding van de vaste prijs tot 
gevolg heeft.  
 
Artikel 7 - Aansprakelijkheid 
7.1 Opdrachtnemer verplicht zich de advieswerkzaamheden naar beste inzicht en vermogen 
uit te voeren en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
7.2 Ondanks alle zorgvuldigheid aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor 
schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de verkregen informatie, 
tenzij aan Opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten. 
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7.3 Indien Opdrachtnemer op enig moment wel aansprakelijk is voor enige schade, zal deze 
beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag van de werkzaamheden waar de schade 
betrekking op heeft en zal nimmer meer bedragen dan hetgeen door de verzekeraar van 
Opdrachtnemer in desbetreffend geval wordt uitgekeerd. 
7.4 In geen geval is Opdrachtnemer aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals 
gederfde inkomsten. 
7.5 Be Rooted behoudt zich het recht voor in geval van overmacht haar verplichtingen op te 
schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat 
de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In 
geen geval is Be Rooted gehouden enige boete of schadevergoeding ter zake aan 
Opdrachtgever te betalen.  
 
Artikel 8 - Geheimhouding en vertrouwelijkheid 
8.1 Opdrachtnemer verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht 
betreffende het bedrijf van de Opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan 
vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. 
8.2 Be Rooted verplicht zich derhalve een geheimhoudingsplicht op te leggen om, zowel 
gedurende de looptijd van de overeenkomst als na beëindiging daarvan, strikte 
geheimhouding te betrachten over alle specifieke kennis en wetenschap die zij gedurende 
de looptijd van de overeenkomst heeft verworven met betrekking tot de interne organisatie 
van Opdrachtgever, haar knowhow, bedrijfsontwikkelingen en haar Opdrachtgevers en alle 
daarmee samenwerkende personen, ondernemingen en/of instellingen.   
 
Artikel 9 - Overige Bepalingen 
9.1 Opdrachtnemer verstuurt na afronding van de werkzaamheden een factuur. Verrichte 
werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een 
langere periode dan een maand, tussentijds elke maand gefactureerd. 
9.2 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders 
schriftelijk is overeengekomen. 
9.3 Reiskosten en reistijd zijn, tenzij in de offerte en overeenkomst apart vermeld, niet 
inbegrepen bij de prijzen van het ondersteuningstraject.  
9.4 Reclameringen over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend, eventueel per 
aangetekend schrijven binnen acht dagen na dagtekening van de factuur. 
9.5 Indien Opdrachtnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen 
termijn heeft ontvangen, dan zal de Opdrachtnemer eenmalig een herinnering sturen. Indien 
opdrachtgever daarna de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn 
betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het 
openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.  
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9.6 Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de 
vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan 
verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van 
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe 
deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van 
deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op 
minimaal 15% van het totale bedrag. 

Artikel 10 - Toepasselijk recht en geschillen 
10.1 Op deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend het 
Nederlands Recht van toepassing. 
10.2 Mocht het tot een geschil komen waar partijen onderling niet uit komen, is ieder der 
partijen bevoegd om het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter. 
 
Artikel 11 - Slotbepaling 
11.1 De Opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van 
toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene Voorwaarden. 
11.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn 
of worden vernietigd, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand. 
 
 
Hoofdstuk 2 – Aanvullende voorwaarden voor het Aanbod  
(w.o. Advisering, Strategische opdrachten, trainingen, retraites & workshops) 
 
Artikel 12 - Algemeen  
12.1 Naast de in hoofdstuk 1 opgenomen voorwaarden zijn op de overeenkomsten tussen 
Be Rooted en Opdrachtgever/Deelnemer in het kader waarvan Be Rooted aan 
Opdrachtgever/Deelnemer, als (aanvullende) opdracht, op dagen of dagdelen, trainingen, 
workshops, retraites, teambuilding en personal coaching verstrekt, de navolgende 
voorwaarden van toepassing. 
 
Artikel 13 - Grondslag 
13.1 Be Rooted’s offertes en activiteiten zijn gebaseerd op de informatie die door de 
opdrachtgever/Deelnemer is verstrekt. De opdrachtgever/Deelnemer staat ervoor in dat hij 
naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de 
training, workshop, retraites, teambuilding en personal coaching heeft verstrekt. Be Rooted 
zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig 
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een 
“inspanningsverplichting”, tenzij anders is overeengekomen. 
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Artikel 14 - Terbeschikkingstelling van informatie door Opdrachtgever/Deelnemer 
14.1 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten 
verlopen, verstrekt de Opdrachtgever/Deelnemer tijdig alle documenten en gegevens die 
voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn. 
Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van 
de opdrachtgever, die bij onze werkzaamheden betrokken (zullen) zijn. 
 
Artikel 15 - Annuleringsregeling bijeenkomsten, trainingen, retraites en workshops  
15.1 Annulering van de training of workshop door Opdrachtgever/Deelnemer dient 
schriftelijk per e-mail te worden doorgegeven. 

1. Annuleren van 3 tot 4 weken voor de start van de training kost aan 
annuleringskosten 50% van de deelnamekosten. 

2. Annuleren korter dan 3 weken voor of na aanvang van de training verplicht tot het 
betalen van 100% van de deelnamekosten. 

15.2 Indien een bedrag per deelnemer is overeengekomen zijn op annulering of niet komen 
opdagen wegens ziekte dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven in artikel 15.1 
onder punt 1 en 2 genoemd. 
 
 


