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Versie: Januari 2021
Omschrijving
AWM Janssen is opgericht door Andy Willemke Maria Janssen (hierna te noemen: de
Opdrachtnemer) gevestigd te Hengelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
81178557.
AWM Janssen richt zich op het (ambulant) begeleiden van personen vanaf 18 jaar en de omgeving
(ouders, gezaghebbenden, school, of andere betrokkenen), hierna te noemen de Opdrachtgever.
Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft
gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
2.
Opdrachtnemer: AWM Janssen sluit de overeenkomst en hanteert deze algemene voorwaarden
Alle overeenkomsten komen tot stand met Opdrachtnemer en worden uitsluitend door Opdrachtnemer
uitgevoerd.
3.
Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door
Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het
woord en omvat in ieder de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
4.
Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de
opdracht ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers worden
verstaan.
5.
Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van
Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de
opdrachtbevestiging.
Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten,
rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt/ zal verbinden tot het
verrichten om werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor
Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.
2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld een (schriftelijke) overeenkomst of
opdrachtbevestiging.
3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige
voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
4. Bij aanvang van het traject wordt een Overeenkomst getekend door beide partijen. Deze
Overeenkomst omvat – tezamen met deze algemene voorwaarden – de volledige afspraken tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de overeenkomst
is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te
vervallen.
5. De Opdrachtgever met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze algemene
voorwaarden aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere offertes
van Opdrachtnemer en overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
6. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden,
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige
bepaling van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen

over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de
oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk nadert.
Aanvang en duur van de Overeenkomst
1.
Elke Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door
Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen en is
ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig
weer te geven.
Gegevens Opdrachtgever
1.
Opdrachtgever is gehouden alle gegevens welke Opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel
nodig heeft voor het correct uitoefenen van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de
gewenste wijze ter beschikking te stellen van Opdrachtnemer te stellen.
2.
Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het
moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3.
Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
Uitvoering overeenkomst
1.
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt
uitgevoerd.
2.
Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend
beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig
beoogd resultaat.
3.
Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en
uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan
te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is.
In het geval dat de uitvoering van de Werkzaamheden die voortvloeien Overeenkomst betrekking
hebben op een minderjarige, dan zal de Overeenkomst worden ondertekend door de gezaghebbende
ouder(s) als Opdrachtgever. In dit verband ontstaat voor de Opdrachtgever een informatieplicht ten
opzichte van enige andere gezaghebbende ouder(s). Indien het uitoefenen van deze
informatieverplichting invloed heeft op uitoefening van de Werkzaamheden die voortvloeien uit de
Overeenkomst, dan komt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Vertrouwelijkheid
Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen is besproken tijdens, of in het kader van
de uitvoering van de overeenkomst. Voor overleg met derden in het belang van Opdrachtgever wordt
altijd eerst toestemming gevraagd aan Opdrachtgever. In het geval dat de uitvoering van de
werkzaamheden die voortvloeien uit Overeenkomst betrekking hebben op een minderjarige, dan zal
toestemming worden gevraagd aan de gezaghebbende ouder(s) als Opdrachtgever.
Verhindering/annulering
Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor
u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.
Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch.
Indien een afspraak afgezegd wordt door Opdrachtnemer wordt de afspraak op een ander tijdstip
ingepland en pas dan gefactureerd.

7) Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst
te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomen.
Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is
of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan
worden gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Honorarium
1. Opdrachtnemer heeft het recht om vóór aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds de
uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever een door Opdrachtnemer in
redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel
daarvoor zekerheid heeft verstrekt. Een door Opdrachtgever betaald voorschot wordt in beginsel
verrekend met de einddeclaratie.
2. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte
Werkzaamheden.
3. Het honorarium van Opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per
Overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte
tijdseenheid en is verschuldigd naarmate door Opdrachtnemer Werkzaamheden ten behoeve van
Opdrachtgever zijn verricht.
4. Indien een per Overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Opdrachtnemer
gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor
zover de Werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene Werkzaamheden te boven gaan,
hetgeen Opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.
5. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd,
de tarieven een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief
dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere
afspraken hebben gemaakt.
De tarieven staan vermeld op de pagina “tarieven” van de website van Opdrachtnemer
(www.awmjanssen.com). of zijn op te vragen bij Opdrachtnemer.
Begeleiding via WMO of jeugdwet is volgens vastgestelde tarieven en vrijgesteld van BTW.
Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
Betalingsvoorwaarden
Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving. Er wordt achteraf gefactureerd.
Opdrachtgever verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te
maken naar de rekening van Opdrachtnemer. Bij aanvang van een traject wordt afgesproken of
Opdrachtgever de factuur per post of per mail wil ontvangen.
Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen heeft betaald, is hij van
rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht om tot aan de betalingsverplichting is
voldaan de Werkzaamheden op te schorten. Hiervan wordt Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte
gesteld.
Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen heeft betaald, is Opdrachtnemer
gerechtigd om via buitengerechtelijke incasso de gelden te innen, inclusief wettelijke rente.

Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering,
zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
Aansprakelijkheid
De begeleiding en training van Opdrachtnemer is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing
en het resultaat te garanderen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte
schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Opdrachtnemer, tenzij
er sprake is van opzet of grove schuld.
Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de
overeenkomst in rekening gebrachte honorarium.
Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt Opdrachtnemer aan altijd contact op te
nemen met uw huisarts.
Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van AWM
Janssen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die
verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe
schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
Buiten de genoemde aansprakelijkheid rust op AWM Janssen geen enkele aansprakelijkheid voor
schadevergoeding jegens client en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden
gebaseerd.
Een aanspraak vervalt in ieder geval, als AWM Janssen niet binnen een jaar na de ontdekking van
een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de
aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform het NMI Reglement, te beslechten.
Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
Deze voorwaarden zijn geplaatst op de website van Opdrachtnemer (www.awmjanssen.com).

