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ALGEMENE VOORWAARDEN 

Pit & Passie Belevenissen en Trainingen 
 
Inleiding 
Pit & Passie Belevenissen en Trainingen is een samenwerkingsverband tussen: 

o PIT Veranderstudio, Albrecht Thaerlaan 50 te Utrecht, Kvk nr. : 68120885, vertegenwoordigd 
door Mevr. A. Onderstal  EN 

o Synchronique, Astertuin 7 te Bergschenhoek, KvK nr.:  68483937, vertegenwoordigd door 
Mevr. L. Leenaarts 

Pit & Passie Belevenissen en Trainingen worden georganiseerd door PIT veranderstudio en 
Synchronique. De focus van de aangeboden diensten ligt op het gebied van persoonlijke 
ontwikkeling, samenwerken, innovatie en leiderschap. Deze algemene voorwaarden gelden vanaf  
1 juni 2017 voor alle belevenissen en trainingen, die vanuit dit samenwerkingsverband worden 
geïnitieerd.  
 
Artikel 1. Definities 
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Algemene voorwaarden:  de onderhavige bepalingen; 

Organisator:   PIT Veranderstudio en Synchronique   

Deelnemer:    degene die de belevenis of training daadwerkelijk gaat volgen. 

Contractant:    degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de 
belevenis of training. 

Annulering:   de (tijdelijke) opzegging van de belevenis of training door de Deelnemer 
of Contractant. Bij annuleren door de Deelnemer gaan PIT 
Veranderstudio en Synchronique ervan uit dat deze annulering door de 
Contractant is geaccordeerd. 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden 
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, 

werkzaamheden, overeenkomsten en rechtshandelingen waarbij de Organisator goederen en/of 
diensten van welke aard dan ook aan de Deelnemer levert. 

2.2 Wijzigingen van de overeenkomst of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor 
zover deze schriftelijk door beide partijen overeengekomen zijn.  
 

Artikel 3. Inschrijving 
3.1 Een belevenis of training is enkel geldig op de genoemde aankomstdatum en voor de genoemde 

locatie en accommodatie. 

3.2 Inschrijving van een Deelnemer vindt plaats door een volledig ingevuld deelnameformulier aan 
de Organisator te versturen. 

3.3 Na de (online) inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Dit betekent dat de Deelnemer 
of Contractant de deelname binnen deze termijn kostenloos kan annuleren. De Deelnemer of 
Contractant dient dit vóór het verstrijken van de bedenktermijn schriftelijk kenbaar te maken aan 
de Organisator. Bij voorkeur aangetekend. 
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3.4 Wij adviseren de Deelnemer om een kennismakingsgesprek met de Organisator aan te vragen. 
Op basis daarvan kunnen beide partijen beoordelen of de belevenis of training passend is.  

3.5 Het kan zijn dat de Deelnemer niet geplaatst kan worden. De reden hiervoor kan zijn dat het  
maximaal aantal deelnemers al bereikt is. Een andere reden kan zijn, dat de Organisator van 
mening is dat de Deelnemer niet tot de doelgroep behoort. Mocht dit het geval zijn, dan 
ontvangt de Deelnemer tijdig schriftelijk een bericht van de Organisator. 

3.6 De inschrijving voor het belevenisweekend is definitief, nadat de Deelnemer van de Organisator 
een schriftelijke bevestiging van deelname heeft ontvangen. Bij deze bevestiging ontvangt de 
Contractant een factuur voor de betaling van het arrangement.  

3.7 De inschrijving wordt op het moment van ontvangst van het volledige bedrag door de 
Organisator aanvaard, tenzij het tegendeel schriftelijk of per mail, aan de Deelnemer wordt 
medegedeeld.  

3.8 Deelnemers aan een belevenis of training dienen te beschikken over een goede gezondheid, 
fysiek en mentaal, en conditie. Indien u als Deelnemer twijfelt of een belevenis of training 
geschikt voor u is, dan verzoeken wij u om contact met de Organisator op te nemen.   

 

Artikel 4. Uitvoering  
4.1 De Organisator levert de belevenis of training, waarvoor de Deelnemer zich heeft ingeschreven, 

conform hetgeen daarover op de Facebookpagina en/ of website van de Organisator 
voorafgaand aan het startmoment staat vermeld.  

4.2 De Organisator is gerechtigd:  
a) De belevenis of training tussentijds te wijzigen om de kwaliteit te verbeteren. 
b) De indeling van een belevenis of training voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen.  
c) Het evenement te verplaatsen of te annuleren. Dit kan het geval zijn bij onvoldoende 

aanmeldingen of ziekte van de trainer(s). Bij annulering zal de Organisator het gehanteerd 
tarief voor het arrangement restitueren.   

d) Aanmeldingen voor een belevenis of training niet te accepteren. Ingeschreven Deelnemers 
ontvangen hiervan schriftelijk of per e-mail bericht, waarna hun financiële verplichtingen 
vervallen.  

e) Om de groepsgrootte, in uitzonderingsgevallen, met maximaal twee Deelnemers te 
verhogen.  

f) Een passende maatregel te nemen, indien zich aan de zijde van de Organisator een 
overmachtssituatie voordoet, zoals een staking , calamiteit of griepepidemie onder de 
deelnemers. De maatregel kan zijn het verschuiven van de belevenis of training naar een 
andere datum, een andere locatie of overgaan tot annulering. De Deelnemers worden zo 
spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en ontvangen een bericht of nakoming nog mogelijk 
is, en zo ja, binnen welke termijn. 

4.3 Tijdens de belevenis of training dienen alle Deelnemers zich te houden aan de vastgestelde 
(gedrags)regels van de betreffende evenementen- of trainingslocatie.  

4.4 De Organisator is gerechtigd een Deelnemer tijdens een belevenis of training uit te sluiten of het 
terrein te ontzeggen. Bijvoorbeeld wegens wangedrag of andere negatieve gedragingen, die het 
genot van andere Deelnemers of begeleiders benadelen. 
 

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden 
5.1 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden 

voor of op de vervaldatum, die op de factuur is vermeld. 

5.2 De genoemde tarieven zijn inclusief BTW. 
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5.3 Binnen 14 dagen na factuurdatum dient de Contractant de eerste aanbetaling te voldoen. Dit is 
50% van het totaalbedrag incl. BTW. Uiterlijk vijf weken vóór aanvang van het evenement dient 
de Contractant het resterende bedrag te voldoen. 

5.4 Indien de Contractant de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt, is de 
Contractant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het 
openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien de Contractant ook na 
aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de Organisator de vordering uit handen 
geven. In dit geval is de Contractant, naast het dan verschuldigde totale bedrag, tevens 
gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten 
berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. 

5.5 Mocht de Contractant niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting, dan heeft de Organisator,  
zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig het recht om de overeenkomst ongedaan 
te maken. De Deelnemer wordt dan niet toegelaten tot de betreffende belevenis of training. 
Door het niet bezoeken van de geboekte belevenis of training vervalt de financiële verplichting 
ten opzichte van de Organisator niet. 

 
Artikel 6. Annuleringsbepalingen     
6.1 Annuleren van een opleiding kan uitsluitend schriftelijk geschieden en bij voorkeur aangetekend.  

6.2 De annuleringsregeling werkt als volgt. Bij annulering: 
a) Tot 6 weken vóór de startdatum, is 50% van het factuurbedrag verschuldigd;  
b) Tussen de 6 en 4 weken vóór de startdatum, is 75% van het factuurbedrag verschuldigd;  
c) Vanaf 4 weken vóór de startdatum, is 100% van het factuurbedrag verschuldigd. 

6.3 De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar. 

6.4 In geval van annulering kunt u altijd met de Organisator overleggen over een alternatief. Één van 
de opties is om een ander persoon deel te laten nemen aan een belevenis of training. Het is in dit 
geval wel belangrijk dat de betreffende persoon tot de doelgroep behoort. De Organisator heeft 
het recht om te bepalen of er sprake is van een goede match. 

 
Artikel 7. Aansprakelijkheid  
7.1 De Organisator en de door haar ingeschakelde trainers, coaches en medewerkers zijn uitsluitend 

aansprakelijk voor schade geleden door de Deelnemer, die het rechtstreekse gevolg is van een 
toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een belevenis of training.  

De hiervoor bedoelde contractuele aansprakelijkheid van de Organisator en de aansprakelijkheid 
uit ander hoofde, is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het bedrag dat de Organisator 
voor haar werkzaamheden in het kader van de belevenis of training heeft ontvangen van de 
Contractant.   

7.2 De Organisator is alleen aansprakelijk voor directe schade die de Deelnemer lijdt en die het 
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de Organisator toe te rekenen tekortkoming. 
Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen de Organisator is 
verzekerd en maximaal tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd onder de 
verzekering van de Organisator. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: 
a) gevolgschade; 
b) immateriële schade; en 
c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van de 

Organisator. 
7.3 De aansprakelijkheid van de Organisator wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van 

de overeenkomst, ontstaat slechts indien de Deelnemer de Organisator onverwijld en deugdelijk 
schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de 
tekortkoming, en de Organisator ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn 
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verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke 
omschrijving van de tekortkoming te bevatten die de Organisator in staat stelt adequaat te 
reageren.  

7.4 De Organisator en de door haar ingeschakelde trainers, coaches en medewerkers zijn niet 
aansprakelijk voor fysiek letsel, diefstal, ongevallen of schade geleden door een Deelnemer, 
ontstaan tijdens of in verband met de belevenis of training. 

7.5 De Deelnemer is jegens derden zelf aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het doen of 
(na)laten van hemzelf; 

7.6 Het betreden van de plaats waar een belevenis of training van de Organisator plaatsvindt en het 
bijwonen van het evenement, geschiedt door de Deelnemer voor eigen risico, in die zin dat de 
Organisator geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd 
betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen. 

7.7 De Organisator zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht 
nemen. Zij selecteert haar leveranciers met de grootst mogelijke zorg, maar kan en zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de 
desbetreffende diensten. Zij is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de 
uitvoering van de overeenkomst met de desbetreffende leveranciers of andere dienstverleners. 
Dit zou slechts anders kunnen zijn indien de tekortkoming is te wijten aan de schuld van de 
Organisator zelf of krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen 
voor haar rekening behoort te komen. 

 
Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillenregeling  
8.1 Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende 

uit de algemene voorwaarden en/of opdrachten of overeenkomsten waarop deze algemene 
voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

8.2 In geval van geschillen tussen Deelnemer of Contractant en de Organisator, zullen partijen eerst 
trachten het geschil in der minne te schikken. Alle geschillen die niet op minnelijke wijze kunnen 
worden opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

 

 

 

 

 

……………………………………………   …………………………………………. 

Mevr. A.R. Onderstal    Mevr. L. Leenaarts 

Eigenaar PIT Veranderstudio   Eigenaar Synchronique 

 

Opgemaakt te Bergschenhoek, juni 2017  

 


