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Co-Art Business in het kort 

Co-Art Business helpt jouw organisatie met inclusie en diversiteit doormiddel van 

inspiratie en begeleiding.  

De resultaten verbeteren door midden in de samenleving te staan, een afspiegeling 

van de maatschappij te zijn en verschillen te waarderen. Inclusie is een andere manier 

van denken, werken en creëren. Samen gave dingen doen door het waarderen van 

verschillen in leeftijd, gender(identiteit), cultuur, talent, fysieke mogelijkheden en 

seksuele voorkeur. Het helpt om talenten te benutten, te behouden en aan te 

trekken. 

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 

 

Begripsbepalingen 

Co-Art Business is gevestigd in Deventer. 

KVK nummer 87398915, BTW nummer NL0044205447B88.  

De opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Co-Art Business een 

overeenkomst sluit. 

Opdracht: de schriftelijke of digitale overeenkomst tussen opdrachtgever en Co-Art 

Business, gebaseerd op de offerte. Deze leveringsvoorwaarden en de offerte  maken 

deel uit van de overeenkomst.  Op basis van deze opdracht verleent Co-Art Business 

haar begeleiding en diensten.  

Derden: Co-Art Business kan naar eigen inzicht diensten leveren met behulp van 

derden. Co-Art Business kan naar eigen inzicht de grootte en samenstelling van het 

team wijzigen als dit noodzakelijk wordt geacht voor de uitvoering of continuïteit.   

 

Reikwijdte dienstverlening 

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing voor alle aanbiedingen, 

offertes, opdrachten en overeenkomsten die tot stand zijn gekomen met Co-Art 

Business. Afwijkende leveringsvoorwaarden zijn alleen van toepassing als deze 

schriftelijk of digitaal zijn overeengekomen. De algemene voorwaarden, 

inkoopvoorwaarden of anders genoemde voorwaarden van de opdrachtgever 

worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

 

Uitvoering van de opdracht 

De aangenomen opdracht betreft een inspanningsovereenkomst. Het resultaat is 

afhankelijk van de informatie en inzet van de organisatie. De opdracht wordt door 

Co-Art Business uitgevoerd zoals afgesproken in de overeenkomst en de offerte. Co-

Art Business voert de opdracht zo goed als zij kan uit. Daarbij gebruikt Co-Art 



Business de middelen die zij heeft. De opdracht kan niet tot een 

resultaatovereenkomst leiden. Co-Art Business kan bepaalde werkzaamheden door 

een derde te laten uitvoeren. 

 

Aanbieding en acceptatie van de opdracht 

De opdrachtgever verleent een opdracht aan Co-Art Business na ondertekening van de 

overeenkomst door opdrachtgever, waarin akkoord wordt gegaan met de offerte. In de 

offerte staat de geldigheidsduur vermeld. Co-Art Business heeft altijd het recht een offerte in 

te trekken of te wijzigen. De eventuele schade of kosten die hiermee samenhangen, worden 

niet door Co-Art Business vergoed. 

 

Tijdsbestek van de opdracht 

De werkzaamheden en diensten die in de offerte genoemd worden, worden door Co-

Art Business uitgevoerd voor de in de overeenkomst afgesproken duur. Staking van 

de werkzaamheden kan op grond van de volgende artikels: condities, betaling en 

facturering en/of intrekking van de afspraak door opdrachtgever of gedelegeerde.   

 

Discretie 

De verkregen informatie van de organisatie en deelnemende en betrokken personen 

wordt door Co-Art Business discreet behandeld. De informatie die de organisatie van 

Co-Art Business ontvangt wordt eveneens discreet behandeld. Alle partijen treffen 

beveiligingsmaatregelen met betrekking tot vertrouwelijke informatie. Alle partijen 

spannen zich optimaal in om geen onrechtmatig gebruik of kopiëring plaats te laten 

vinden. Co-Art Business mag bepaalde informatie anonimiseren met als doel deze 

informatie te gebruiken voor eigen resultaten en/of doeleinden. 

 

Intellectuele eigendom 

De diensten en producten van Co-Art Business en de daarbij behorende intellectuele 

eigendomsrechten, behoren toe aan Co-Art Business. Het intellectuele 

eigendomsrecht geldt onder andere voor het Co-Art Business format, de werkwijze, 

trainingen en de documentatie verstrekt en gebruikt door Co-Art Business. Het is 

uitdrukkelijk niet toegestaan om één of meerdere onderdelen van het intellectuele 

eigendomsrecht van Co-Art Business openbaar te maken of op een andere manier uit 

te buiten. De onderdelen van het intellectuele eigendomsrecht van Co-Art Business 

zijn in vertrouwen beschikbaar gesteld en dient voor strikt (persoonlijk) gebruik door 

de organisatie. 

  

Bekendmaking 

Co-Art Business mag bepaalde marketingactiviteiten ondernemen, zoals het noemen 

van de naam van de opdrachtgever in marketingmateriaal en op de website van Co-

Art Business. Bij een persbericht gebruikt Co-Art Business de naam van de 

opdrachtgever niet zonder toestemming van de opdrachtgever. 

 

 



Condities 

Opdrachtgever stelt Co-Art Business op de hoogte van omstandigheden die invloed 

kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht, waarmee in de overeenkomst 

geen rekening is gehouden. Co-Art Business kan naar aanleiding hiervan de 

begeleiding beperken, opschorten of staken.  

Bij het meerdere keren niet opvolgen van de begeleiding van Co-Art Business, kan 

Co-Art Business de begeleiding beperken, uitstellen of staken. 

Co-Art Business zal de opdrachtgever vervolgens schriftelijk en met reden op de 

hoogte stellen van het beperken, uitstellen of staken van de begeleiding.   

Extra kosten kunnen door Co-Art Business worden ingediend als er vertraging 

plaatsvindt door opdrachtgever. 

 

Begrenzing van aansprakelijkheid 

Als de opdrachtgever Co-Art Business niet juist of onvolledig informeert is Co-Art 

Business niet aansprakelijk voor schade die hierdoor ontstaat. Co-Art Business is 

uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als deze het directe gevolg is van opzet 

of grove schuld door Co-Art Business, behalve als de aansprakelijkheid wettelijk niet 

uit te sluiten is. Co-Art Business is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de 

opdrachtgever zoals schade wegens gederfde inkomsten, schade door 

bedrijfsstagnatie, schade door verlies van gegevens en schade als gevolg van 

overschrijding van termijnen. Bij aansprakelijkheid van Co-Art Business, is de 

aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar verzekeringsmaatschappij in het 

betreffende geval uitkeert en anders tot maximaal het verschuldigde bedrag voor de 

opdracht in kwestie.  

 

Annulering van de afspraak door opdrachtgever  

Bij annulering van een opdracht kan worden doorbelast. Binnen 48 uur na 

bevestiging zijn er zonder opgaaf van reden geen kosten verbonden aan de 

annulering. De helft van het afgesproken bedrag wordt doorbelast als er, gerekend 

vanaf de bevestiging, na 48 uur wordt geannuleerd en er 10 of meer dagen resten tot 

de afgesproken datum. Het volledige bedrag wordt in rekening gebracht bij 

annulering binnen 10 dagen voor startdatum.  

 

Vroegtijdige staking van de opdracht 

Behoudens beëindiging door Co-Art Business genoemd in het artikel condities, 

kunnen de opdrachtgever en Co-Art Business de opdracht zonder rechterlijke 

tussenkomst staken als er sprake is van surseance van betaling, een zelf gedane 

faillissementsaanvraag, faillissement, gehele of gedeeltelijke liquidatie  of stillegging 

van de onderneming, of het genoemde in het artikel betaling en facturering. Het 

verschuldigde bedrag wordt direct bij staking opengesteld.  

 

 

 



Overmacht 

Overmacht kan ontstaan door zaken die vertraging van de opdracht veroorzaken of 

door zaken die het onmogelijk maken de opdracht op een acceptabele manier uit te 

voeren. Bij overmacht kan Co-Art Business de overeenkomst met opdrachtgever 

(deels) ontbinden of een nieuwe datum overeenkomen. De opdrachtgever kan 

hiervoor geen kosten in rekening brengen bij Co-Art Business.  

 

Betaling en facturering 

Na ontvangst van de ondertekende overeenkomst vindt de facturatie plaats. 

Daarnaast kan er facturatie plaatsvinden op basis van nacalculatie. Binnen 30 dagen 

na facturering dient de betaling door Co-Art Business ontvangen te zijn. In de nota 

wordt aangegeven op welke wijze de betaling gedaan kan worden. De vergoeding 

wordt geheel voldaan. De dienstverlening van Co-Art Business kan worden uitgesteld 

als er niet aan de betalingsverplichtingen is voldaan, daarnaast heeft Co-Art Business 

het recht de opdracht tussentijds te staken als er niet aan de betalingsverplichtingen 

is voldaan. Als de betalingstermijn wordt overschreden kan Co-Art Business het 

openstaande bedrag verhogen met de wettelijke rente. Alle kosten die ontstaan door 

het ter incasso uithanden geven van de vordering, zijn voor rekening van de 

opdrachtgever.  

 

Toepasselijk recht 

Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en 

uitvoering daarvan. 

 

Tarieven 

Mits anders weergegeven zijn de tarieven altijd exclusief BTW en andere heffingen, 

belastingen en rechten.  

 

Gegevensgebruik voor verschillende doelen 

Voor de financiële administratie: 

Bedrijfsnaam, factuuradres, bankgegevens, KvK en BTW nummer en naam contactpersoon 

administratie. 

Dit is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst en wordt bewaard zolang als dit 

noodzakelijk en het wettelijk verplicht is. 

Voor het beheer van de opdracht: 

NAW gegevens, adres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, 

klantnummer en naam contactpersoon.  

Dit is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst en wordt bewaard zolang als dit 

noodzakelijk is. 

Voor het uitvoeren van de dienstverlening: 

Aantal FTE, branche, vakgebied, voor- en achternaam, geslacht, geboortejaar, 

opleidingsniveau, e-mailadres, wel/niet leidinggevend, dienstjaren en gegevens die tijdens de 

dienstverlening naar boven komen.  



Dit is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst en wordt bewaard zolang als dit 

noodzakelijk is. 

Voor direct marketing: 

NAW gegevens, e-mailadres en naam van de contactpersoon, telefoonnummer, interesse en 

functie. 

Dit heeft een commercieel belang en wordt daardoor gerechtvaardigd. De gegevens worden 

bewaard zolang als nodig. 

 

Disclaimer 

De informatie op deze website is eigendom van Co-Art Business, tenzij dit anders is 

aangegeven. De informatie is algemeen en ontleend aan diverse bronnen. Co-Art 

Business staat echter niet in voor de juistheid en compleetheid van de informatie en 

sluit iedere vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid en 

compleetheid. Aan de informatie kunt u geen rechten ontlenen.  
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