
 
 

Algemene voorwaarden van de vennootschap onder firma FECWise 
(FECWise) 

 
Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door FECWise gevestigd te Amsterdam, 
Houthavenkade 11, 1014 ZB, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en zijn mede bedongen ten 
behoeve van haar vennoten en al voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid van de 
algemene voorwaarden blijft bestaan indien voormelde vennoten geen vennoot meer zijn van 
FECWise of personen niet meer voor FECWise werkzaam zijn. De wederpartij van FECWise is degene 
aan wie FECWise enige offerte heeft verstrekt of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit 
kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn. Deze wederpartij zal hierna worden 
aangeduid als de “Opdrachtgever”. 
 
Artikel 1 Algemeen  
1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a) opdrachtgever: de partij die een opdracht geeft aan de opdrachtnemer. 
b) opdrachtnemer: FECWise VOF. 
c) deelnemer: degene die deelneemt aan een door FECWise verzorgde training.  

2. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten 
van opdrachtnemer, werknemers en andere vertegenwoordigers van de Opdrachtnemer, en van 
alle door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. 

 
Artikel 2 Uitvoering van de opdracht  
1. Alle opdrachten worden, met inachtneming van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, aanvaard 

en uitgevoerd door FECWise.  
2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt 

uitgevoerd. De trainingen worden in beginsel gegeven door aan FECWise verbonden trainers. 
FECWise kan in overleg met de Opdrachtgever derden inschakelen. Opdrachtnemer is niet 
aansprakelijk voor deze derden.  

3. De trainingen en/of in het kader van de training gegeven antwoorden op vragen van FECWise 
en/of aan haar verbonden trainers kunnen niet worden opgevat als advies. De Opdrachtgever, 
deelnemers en enige derde partij die door Opdrachtgever bij de training betrokken wordt en/of 
aan wie het cursusmateriaal is verstrekt, blijven verantwoordelijk voor een juiste naleving van 
wet- en regelgeving. 

 
Artikel 3 Intellectueel eigendom 
1. Verstrekking van het cursusmateriaal betekent op geen enkele wijze overdracht van de 

auteursrechten die daarop rusten, of een gebruiksrecht dat verder gaat dan op grond van de 
auteurswet is toegestaan.  

2. Opdrachtnemer behoudt alle rechten met betrekking tot producten van de geest van FECWise 
althans haar partners en/of een derde die zij heeft ingeschakeld die zijn gebruikt in het kader 
van de uitvoering van een opdracht.  

 
Artikel 4 Betaling 
1. Tenzij anders overeengekomen zijn de tarieven van Opdrachtnemer exclusief omzetbelasting 

(BTW) en exclusief reiskosten. Reiskosten worden tegen EUR 100,00 per gereisd uur in rekening 
gebracht. 

2. Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of 
korting te geschieden steeds binnen 14 dagen na factuurdatum. 

 



 
 

Artikel 5 Aansprakelijkheid  
1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer alsmede van haar (voormalige) partners en door haar 

ingeschakelde derden voor schade – waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen 
schade die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in 
actualiteit van de informatie in de meest ruime zin des woords zoals door FECWise althans haar 
partners en/of door haar ingeschakelde derden in de cursus is uitgedragen – die de 
Opdrachtgever lijdt doordat FECWise en/of haar (voormalige) partners (of een persoon voor wie 
zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst of in 
verband met de uitvoering van deze overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is 
uitgesloten. Dit geldt ook voor schade aan apparatuur van Opdrachtgever die wordt gebruikt bij 
de uitvoering van de opdracht.  

2. Een eventuele aansprakelijkheid van FECWise en/of haar partners en/of door haar 
ingeschakelde derden, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het 
gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. 

3. Alle rechtsvorderingen jegens Opdrachtnemer, aanspraken op schadevergoeding daaronder 
begrepen, verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de overeenkomst is aangegaan. 

4. De Opdrachtgever vrijwaart FECWise, haar (voormalige) partners en door haar ingeschakelde 
derden tegen alle aanspraken van derden in verband met deze overeenkomst. De vrijwaring 
heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Opdrachtnemer in verband met zulk een 
aanspraak lijdt of maakt. 

5. Indien één of meerdere trainers van FECWise wegens onvoorziene omstandigheden verhinderd 
blijken te zijn dan wordt tijdig in overleg met de Opdrachtgever gezocht naar een oplossing. 
FECWise is hiervoor niet aansprakelijk.   

 
Artikel 6 Privacy  
Met het aangaan van de overeenkomst gaat Opdrachtgever akkoord met vastlegging van 
(persoons)gegevens conform het Privacy Statement van FECWise (opvraagbaar). 
 
Artikel 7 Geschillen en toepasselijk recht 
1. Alle geschillen over de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met 

Opdrachtnemer worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.  
2. Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. 
 
Artikel 8 Diversen  
1. De Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door FECWise aangepast worden. Enige 

nieuwe Algemene Voorwaarden gelden met ingang van de datum van vaststelling indien deze 
bekend zijn gemaakt aan Opdrachtgever en deze ook met die versie akkoord is gegaan.  

2. Deze versie is vastgesteld op 31 maart 2021. 
 
 
 
 


