
ALGEMENE VOORWAARDEN 

 Van GroeneZin Tuinbegeleiding en/ of Behandeling en GroeneZin Workshops 

 
Artikel 1 Toepassingsgebied en definities 
 
1.1 a Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van GroeneZin, 

hierna GZ genoemd, alsmede op alle overeenkomsten tussen GZ en opdrachtgevers 
betreffende het verzorgen van groenworkshops en het doen van (therapeutische) 
tuinbegeleidings en/of behandelings werkzaamheden. 
 
b  GZ  is een eenvrouwsbedrijf gevoerd door Maaike ten Haken. KVK nummer 60777907. 
Waarbij opdrachtgever een(rechts) persoon is die een opdracht geeft aan GZ. 
Klant is de afnemer van zaken en/ of diensten van GZ, die bedoelde goederen betaalt. 
Deelnemer is een persoon(cursist)die ingeschreven is voor een workshop of een 
begeleidingsprogramma en die in persoon aanwezig is bij bijeenkomsten. Deelnemer zal 
zich op verzoek van GZ identificeren. 

 

1.2 Alle aanbiedingen en offertes van GZ zijn met prijzen in Euro’s inclusief BTW. Eventuele 

inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze 

door GZ uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen 
 

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van GZ zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor 

aanvaarding is gesteld. 

 

2.2 GZ kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever 

redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel 

daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

 

2.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de 

offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is GZ daaraan niet gebonden. De 

overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, 

tenzij GZ anders aangeeft. 

 

Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging 
overeenkomst; prijsverhoging 
 
3.1 De overeenkomst tussen GZ en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde 

tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen 
uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

 



3.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde 

zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. 

Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever GZ derhalve schriftelijk in 

gebreke te stellen. GZ dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog 

uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

 

3.3 Indien en voor zover de werkzaamheden van GZ bestaan uit het geven van workshops, 
en/ of therapeutische tuinbegeleiding en/ of adviezen, zal GZ te alle tijde naar eer en 
geweten de beste behandelmethoden selecteren en de begeleiding met de grootst 
mogelijke zorg invullen. GZ kan evenwel nimmer garanderen dat de behandelingen het 
gewenste resultaat opleveren. 
GZ gaat er van uit dat de deelnemer zich houdt aan de voorgeschreven adviezen en 
eventuele oefeningen en/ of rustmomenten, en GZ is niet verantwoordelijk voor 
eventueel letsel dat zich buiten deze sfeer voordoet. 
 

3.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan GZ aangeeft dat deze 
noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat 
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan GZ worden 
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet 
tijdig aan GZ zijn verstrekt, heeft GZ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te 
schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan 
gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De 
uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan 
GZ ter beschikking heeft gesteld. GZ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard 
ook, doordat GZ is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of 
onvolledige gegevens. 

 

3.5 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van 

hetgeen waartoe hij jegens GZ gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor 

alle schade aan de zijde van GZ daardoor direct of indirect ontstaan. 

 

3.6 GZ wordt geacht met de deelnemer een begeleiding en/ of behandelingsovereenkomst 

aangegaan te zijn en GZ zal de begeleiding naar beste kunnen en overeenkomstig de 

richtlijnen uitvoeren. Alle informatie die GZ mocht verkrijgen bij de uitvoering van de 

begeleiding en/ of behandeling zal zij vertrouwelijk behandelen en zij zal die informatie 

niet aan anderen verstrekken tenzij GZ daartoe volgens de wet verplicht is of tenzij GZ 

daarvoor toestemming van de deelnemer heeft gekregen. 

 

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst. 
 
4.1 GZ is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te 

ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet 
volledig of niet tijdig nakomt. 

 



4.2 Indien GZ tot opschorting of ontbinding overgaat, in gevallen als onder 4.1 bedoeld, is GZ 

op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei 

wijze ontstaan. 

 

4.3 Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet 

nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is GZ gerechtigd de 

overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting 

zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. 

 

4.4 Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen 

de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte 

zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de 

voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, aan de 

opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 5 Overmacht 
 

5.1 GZ is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting indien zij daartoe verhinderd is 
als gevolg van overmacht. Dat wil zeggen een omstandigheid, die niet te wijten is aan de 
schuld van GZ, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvatting voor rekening van GZ komt. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan een 
verhindering van ter beschikking gestelde personen of middelen tot uitvoering van de 
opdracht, bijvoorbeeld vanwege ziekte, stakingen of uitsluitingen, verheids 
belemmeringen, natuurrampen, etc. 
Opdrachtgever heeft geen recht op beëindiging van de opdracht dan wel vergoeding van 
schade  indien GZ vanwege overmacht de opdracht tijdelijk of definitief niet kan 
uitvoeren. Indien afgesproken werkzaamheden onverhoopt niet door kunnen gaan, 
zullen partijen overleg voeren hoe en onder welke voorwaarden het werk alsnog 
gerealiseerd zal kunnen worden. Partijen zullen zich inspannen alternatieve 
mogelijkheden voor uitvoering te vinden. 

 
 
Artikel 6 Betaling en incassokosten 
 

6.1 Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, 

zonder verrekening, door overschrijving naar een door GZ aan te wijzen bankrekening. 

 

6.2 Betaalt de opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan is GZ gerechtigd, 
nadat opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, alle werkzaamheden ten behoeve 
van opdrachtgever op te schorten, totdat de opdrachtgever al hetgeen hij aan GZ 
verschuldigd is, heeft voldaan. 

 

6.3 Bij gebreke van tijdige betaling zal de opdrachtgever naast het factuurbedrag, aan GZ 
verschuldigd zijn de door GZ  te maken kosten voor incassering van hetgeen 



verschuldigd is, alsmede over het totaal verschuldigde bedrag, een rente van 1% rente 
per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt 
gerekend. De kosten verbonden aan incasso van de verschuldigde bedragen, buiten 
rechte, inclusief juridische bijstand zijn voor rekening van de opdrachtgever. GZ is 
bevoegd de kosten van incasso buiten rechte te bepalen op 15% van de hoofdsom.  

 
6.4 Heeft de opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van GZ dan geeft cliënt dit binnen 21 

dagen na dagtekening van de factuur te kennen. De opdrachtgever heeft tot 21 dagen 
na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien de 
opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt de opdrachtgever geacht de 
factuur te hebben aanvaard. 

 

Artikel 7 Klachttermijn 
 
7.1 Opdrachtgever dient klachten over de verrichte werkzaamheden, onmiddellijk, doch elk 

geval niet later dan twee weken nadat de werkzaamheden beëindigd zijn, schriftelijk 
aan GZ te melden. Bij overschrijding van deze termijn komt elke aanspraak van 
opdrachtgever ter zake van klachten en/of fouten te vervallen. 

 
 
Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

8.1 Indien GZ aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in 
deze bepaling is geregeld. 

8.2 GZ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat GZ is 
uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige 
gegevens. 

8.3 Indien GZ aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 
GZ beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van 
de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

8.4 De aansprakelijkheid van GZ strekt niet tot vergoeding van gevolgschade in welke vorm 
ook.  

8.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de 
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GZ. 

8.6 De opdrachtgever vrijwaart GZ van aanspraken van deelnemers en derde(n), in zoverre 
deze aanspraken voortvloeien uit werkzaamheden die GZ voor opdrachtgever verricht. 

Artikel 9 Toepasselijk recht 
 
9.1 Alle overeenkomsten met opdrachtgevers zijn onderworpen aan Nederlands recht.  
 



Artikel 10 Geschillen 
 

10.1 Alle geschillen welk tussen GZ en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van 
een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg 
mochten zijn, zullen worden berecht door de rechter te Utrecht, tenzij GZ ervoor kiest 
het geschil aan een ander gerecht voor te leggen. 

 
10.2 Door GZ gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van 

niet-nakoming door opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de 
overeenkomst komen voor rekening van de opdrachtgever. 

 
Artikel 11 Rechten 
 
11.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de 

overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GZ. 
 
11.2 GZ behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte en of bij de workshop en 

tuintherapeutische activiteiten verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, 
schetsen en oefeningen. Deze blijven, ongeacht de vraag of tekeningkosten en 
overdracht van auteursrechten afzonderlijk in rekening zijn gebracht, haar eigendom en 
mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan 
derden worden overgedragen of op andere wijze worden gebruikt. 

 
 
Artikel 12 Slotbepaling  
 
12.1 In geval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn 

of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. 
Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige 
bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft 
de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert. 

 

 


