Voor sport. Tegen kanker.

ALGEMENE VOORWAARDEN TEGENKRACHT
Dossiernr. K.v.K. Driebergen-Rijsenburg 34236046

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt
gedefinieerd:
• Tegenkracht: Stichting Kanker en Sport;
• Opdrachtgever: de wederpartij van Tegenkracht;
• Werknemer: de individuele persoon in dienst bij opdrachtgever;
• Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Tegenkracht en
opdrachtgever betreffende de diensten van Tegenkracht met betrekking tot het
Sportplan op maat;
• Privacyreglement: zoals bedoeld in de AVG;
• Sportplan op maat: intensief sportbegeleidingprogramma voor kankerpatiënten die
willen (blijven) sporten zoals verder uiteengezet in de brochure Sportplan op Maat;
• Partijen: Tegenkracht en opdrachtgever.
Artikel 2. Toepasselijkheid
a. Ingeval van strijdigheid prevaleren de bepalingen in de overeenkomst boven deze
Algemene Voorwaarden.
b. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes en
overeenkomsten tussen Tegenkracht en opdrachtgever, waarbij de algemene
voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.
Artikel 3. Geldigheid offerte
a. De offerte van Tegenkracht blijven geldig tot een (1) maand nadat Tegenkracht de
offerte aan opdrachtgever (elektronisch) heeft verstrekt.
Artikel 4. Duur van de overeenkomst
a. De overeenkomst tussen partijen betreffende het Sportplan op maat wordt in
principe overeengekomen voor de duur van zes (6) maanden, gerekend vanaf de
datum waarop de overeenkomst is getekend en de opdrachtgever alle benodigde
informatie conform verzoek van Tegenkracht heeft overlegd. Waar nodig, zal in
overleg met opdrachtgever de duur van de overeenkomst worden verlengd tot het
Sportplan op maat is afgerond.
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Artikel 5. Facturering en betaling

a. De kosten voor de diensten van Tegenkracht zoals gespecificeerd in de
overeenkomst wordt door Tegenkracht in twee termijnen aan opdrachtgever
gefactureerd. De eerste termijn wordt gefactureerd vóór aanvang van het Sportplan
op maat en de tweede termijn na beëindiging van het Sportplan op maat.
b. Betaling van een factuur zal plaatsvinden binnen 15 dagen na factuurdatum.
c. Indien betaling van een factuur uitblijft na de gestelde termijn is opdrachtgever
tevens de wettelijke rente over het in een factuur genoemde bedrag verschuldigd.
d. Indien de opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist, ontslaat dat
opdrachtgever niet tot de verplichting tot betaling van de betreffende factuur.
e. Bij gebreke van (tijdige) betaling is Tegenkracht gerechtigd zonder nadere
ingebrekestelling haar dienstverlening op te schorten.
f. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten voortvloeiend uit een eventuele door Tegenkracht
ingestelde incassoprocedure voor het incasseren van een niet of niet tijdige
betaling.
Artikel 6. Annulering van afspraken tijdens het Sportplan op maat
a. De annulering van een afspraak door werknemer of opdrachtgever op verzoek van
werknemer kan kosteloos tot 24 uur voorafgaande aan de afspraak. De annulering
van een afspraak door opdrachtgever op verzoek van een werknemer kan kosteloos
tot 48 uur voorafgaande aan de afspraak. Indien de annulering niet (tijdig)
geschiedt is Tegenkracht gerechtigd om 50 % van het tussen partijen
overeengekomen tarief in rekening te brengen.
Artikel 7. Informatieverstrekking en medewerking opdrachtgever aan Tegenkracht
a. De opdrachtgever verstrekt Tegenkracht alle informatie welke nodig is voor het
optimaal uitvoeren van de diensten van Tegenkracht bij het Sportplan op maat. De
opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de
informatie met betrekking tot de werknemer. De opdrachtgever is verplicht om de
medewerkers van Tegenkracht toegang te verlenen tot het bedrijf ten behoeve van
het uitvoeren van het Sportplan op maat voor de werknemer zoals
overeengekomen tussen partijen.
Artikel 8. Informatieverstrekking opdrachtgever aan werknemer
a. De opdrachtgever is verplicht de werknemer te informeren over zijn rechten en
plichten in het kader van de van toepassing zijnde wetgeving zoals onder andere
maar niet-limitatief de Arbowetgeving, de Wet op de Ondernemingsraden en de
wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsongeschiktheid en
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De werknemer is verplicht om zich te houden
aan de in voornoemde wetgeving gestelde procedures en richtlijnen.
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Artikel 9. Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking
a. Partijen zullen de aard en de inhoud van de overeenkomst evenals overige
(bedrijfs)informatie waarvan vermoed kan worden dat zij vertrouwelijk is
geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de wederpartij.
b. Het privacyreglement is beschikbaar op de website www.tegenkracht.nl.
c. Tegenkracht is bevoegd om (persoons)gegevens van de werknemer te verstrekken
aan derde partijen zoals onder andere maar niet-limitatief de sportarts, bedrijfsarts
of (oncologisch) fysiotherapeut welke noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering
van haar diensten.
d. Alle persoonlijke medische gegevens van werknemer die aan Tegenkracht ter
beschikking worden gesteld worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
Artikel 10. Tekortkoming
a. Indien een van de partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit
hoofde van de overeenkomst, zal de andere partij haar schriftelijk op de hoogte
stellen, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegeven om
alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
b. Tegenkracht is niet aansprakelijk voor niet, niet gehele of niet tijdige nakoming van
haar verplichtingen ten gevolge van niet-toerekenbare tekortkomingen. Ingeval van
overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort voor zolang als de
oorzaak van de overmacht de uitvoering van haar diensten onmogelijk maakt. In het
geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Indien de
overmachtssituatie langer dan twee (2) maanden voortduurt heeft opdrachtgever
het recht om de overeenkomst te ontbinden. Tegenkracht zal de kosten voor de
nog resterende periode niet facturen en (indien van toepassing) een credit-factuur
sturen voor een eventuele al gefactureerde periode.
Artikel 11. Inspanningsverplichting
a. Tegenkracht spant zich in voor een behoorlijke nakoming van haar verplichtingen in
overeenstemming met de beroepseisen die de opdrachtgever van haar mag
verwachten bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Indien de opdrachtgever
schade lijdt door doen of nalaten van Tegenkracht in de uitvoering van haar
werkzaamheden tijdens het Sportplan op maat voor de werknemer dan is een door
Tegenkracht te vergoeden eventuele schadevergoeding gemaximaliseerd tot het
bedrag gelijk aan de kosten voor het Sportplan op maat voor de werknemer.
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Artikel 12. Aanpassing overeenkomst

a. Tegenkracht is bevoegd om de overeenkomst aan te passen indien (gewijzigde)
wet- en regelgeving dit vereist. Eventuele extra kosten, veroorzaakt door
gewijzigde wet- en regelgeving, worden doorberekend aan de opdrachtgever.
Artikel 13. Geschillen
a. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der
partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van
goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
b. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht
door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.
Artikel 14. Slotbepaling
a. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd zijn met
de wet, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden
vervangen door een wel toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Tegenkracht

P. Smeets
Voorzitter

M. Glaser
Penningmeester
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