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Artikel 1. Algemeen 
1. In deze algemene voorwaarden worden de vennootschappen Dossob Holding B.V., Flow Concepts B.V., Sustale 

B.V. en/of met deze vennootschappen verbonden (rechts)personen en vennootschappen gezamenlijk aangeduid 
als ˝Flow Concepts Groep˝ en individueel als “Flow Concepts Groepsvennootschap” aangeduid, en worden met 
“Opdrachtgever” aangeduid de (rechts)personen en vennootschappen tot wie een aanbod is gericht en⁄of met wie 
een overeenkomst tot stand is of wordt gebracht. De adres- en contactgegevens van de Flow Concepts Groep zijn 
opgenomen aan de voet van deze algemene voorwaarden.  

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van, opdrachten aan en 
overeenkomsten met een Flow Concepts Groepsvennootschap. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn 
op offertes en aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met de Flow Concepts 
Groepsvennootschappen niet van toepassing. 

3. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn 
overeengekomen.  

4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten 
worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De relevante Flow 
Concepts Groepsvennootschap en opdrachtgever zullen dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter 
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. 

5. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website van de Flow Concepts Groep 
(www.flowconcepts.nl). Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de 
overeenkomst. 

 

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten 
1. Een aanbod of offerte van een Flow Concepts Groepsvennootschap geschiedt vrijblijvend, geldt gedurende 30 

dagen, maar kan door de Flow Concepts Groepsvennootschap worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen 
7 kalenderdagen na de kennisneming door de betreffende Flow Concepts Groepsvennootschap van de 
aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies, in het kader van een aanbod door 
een Flow Concepts Groepsvennootschap verstrekte voorschriften of adviezen en niet uitsluitend tot de 
opdrachtgever gerichte – algemene – informatie, binden de Flow Concepts Groepsvennootschappen niet.   

2. Indien door een Flow Concepts Groepsvennootschap een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen deze 
Flow Concepts Groepsvennootschap en de opdrachtgever eerst tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding 
door de opdrachtgever van het aanbod van de Flow Concepts Groepsvennootschap of door uitvoering van een 
opdracht van de opdrachtgever door de Flow Concepts Groepsvennootschap. Uitsluitend het aanbod van de Flow 
Concepts Groepsvennootschap, respectievelijk de factuur van de Flow Concepts Groepsvennootschap voor de 
uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.   

3. Indien door een Flow Concepts Groepsvennootschap geen aanbod is gedaan, komt een overeenkomst eerst tot 
stand door schriftelijke aanvaarding of uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever door een Flow Concepts 
Groepsvennootschap. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door een Flow Concepts 
Groepsvennootschap, respectievelijk de factuur van een Flow Concepts Groepsvennootschap voor de uitvoering 
van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.   

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. 
5. Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht een Flow Concepts Groepsvennootschap niet tot het verrichten 

van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de aanbieding of offerte. 

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst 
1. Een Flow Concepts Groepsvennootschap zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig 

de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der 
wetenschap. De Flow Concepts Groepsvennootschap gaat derhalve een inspanningsverbintenis aan om een 
bepaald resultaat te behalen, maar geeft geen resultaatgarantie af, tenzij expliciet schriftelijk anders is 
overeengekomen. 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft een Flow Concepts 
Groepsvennootschap het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.  
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3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan een Flow Concepts Groepsvennootschap 
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 de relevante Flow Concepts 
Groepsvennootschap worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens 
niet tijdig aan de Flow Concepts Groepsvennootschap zijn verstrekt, heeft de Flow Concepts Groepsvennootschap 
het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra 
kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.  

4. Indien door een Flow Concepts Groepsvennootschap of door een Flow Concepts Groepsvennootschap 
ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de 
opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door 
die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.  

5. Opdrachtgever vrijwaart de Flow Concepts Groep voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de 
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is. 

 

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst 
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om 

de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de 
overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.  

 

Artikel 5. Honorarium/prijzen  
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden bij verkoop van producten en het leveren van diensten, de 

prijzen en (uur)tarieven zoals vermeld op de prijslijst van de Flow Concepts Groep.   
2. Indien een overeenkomst tot stand komt waarbij een Flow Concepts Groepsvennootschap diensten zal verlenen 

aan opdrachtgever, kunnen Partijen een vaste prijs voor de betreffende diensten overeenkomen. Indien geen 
vaste prijs voor diensten in het kader van een overeenkomst wordt overeengekomen, zal het honorarium voor de 
betreffende diensten achteraf worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren (regiebasis) tegen het 
geldende uurtarief, zoals vermeld op de prijslijst van de Flow Concepts Groep.  

3. Door een Flow Concepts Groepsvennootschap kenbaar gemaakte prijslijsten, of andere prijzen en tarieven zijn 
exclusief omzetbelasting, andere door de overheid opgelegde heffingen en andere aan derden verschuldigde 
geldsommen, en exclusief kosten van onder andere vervoer, verblijf, verzending, invoer, uitvoer, opslag en 
verzekering, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Niet in een uitsluitend tot de opdrachtgever gericht aanbod 
kenbaar gemaakte prijzen en tarieven binden een Flow Concepts Groepsvennootschap niet.  

4. Een Flow Concepts Groepsvennootschap heeft het recht de prijslijst, of andere overeengekomen prijzen en 
tarieven - met onmiddellijke ingang - aan te passen. Een aanpassing van de prijslijst, of andere overeengekomen 
prijzen en tarieven tast de overeenkomst overigens niet aan.  

5. De opdrachtgever is in geval van een prijsstijging gerechtigd een overeenkomst te ontbinden indien deze 
prijsstijging plaatsvindt binnen 3 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst. In alle andere gevallen is 
de opdrachtgever uitsluitend gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanwege een prijsstijging, indien de 
prijsstijging meer dan 10% bedraagt.  

6. Indien aan opdrachtgever op grond van lid 5 van dit artikel 5 het recht toekomt een overeenkomst te ontbinden 
wegens een prijsstijging, dient de opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen 7 werkdagen 
na kennisneming van de (voorgenomen) prijsstijging, bij uitblijven waarvan de opdrachtgever geacht wordt de 
prijsstijging te hebben aanvaard.   

 

Artikel 6. Betaling  
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door de Flow Concepts 

Groepsvennootschap aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de 
declaratie of factuur schorten de betalingsverplichting niet op.  

2. Indien volledige en tijdige betaling binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn achterwege blijft, is de 
opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en over de openstaande geldsommen wettelijke handelsrente verschuldigd. 
Indien de opdrachtgever ook na een eerste herinnering nalaat te betalen, is de opdrachtgever het bedrag van de 
door de Flow Concepts Groepsvennootschap te maken werkelijke kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte 
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(waaronder de niet geliquideerde proceskosten) en gerechtskosten aan de Flow Concepts Groepsvennootschap 
verschuldigd.  

3. Een Flow Concepts Groepsvennootschap heeft het recht betalingen van de opdrachtgever (ondanks 
andersluidende vermeldingen van de opdrachtgever) eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen, die 
niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen, die voortvloeien uit tekortkomingen van de 
opdrachtgever in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.  

4. De opdrachtgever heeft niet het recht om betalingsverplichtingen tegenover een Flow Concepts 
Groepsvennootschap op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van de betreffende Flow Concepts 
Groepsvennootschap tegenover de opdrachtgever.  

5. Een Flow Concepts Groepsvennootschap heeft het recht op voorschotbasis en/of in termijnen te factureren. 
6. Een Flow Concepts Groepsvennootschap heeft het recht om – al dan niet opeisbare- vorderingen van de 

opdrachtgever te verrekenen met verplichtingen van de Flow Concepts Groep tegenover de opdrachtgever.  
 

Artikel 7. Intellectuele eigendom  
1. Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle krachtens en/of in het kader van de overeenkomst tot 

stand gebrachte, verstrekte en/of toegankelijke voortbrengselen (zoals onder meer teksten, artikelen, tekeningen, 
afbeeldingen, foto’s, reclame-uitingen, websites, social media accounts, slogans, onderscheidingstekens, 
productontwerpen, (bord-)spellen en spelconcepten, trainingsmaterialen, studies, modellen, procedures, analyses, 
rapporten, methoden, technologieën, computerprogrammatuur, databanken,  documentatie, (business- en 
organisatie ) modellen en andere voortbrengselen op het gebied van bedrijfsopleiding en -training), hierna te 
noemen “Voortbrengselen”, berusten uitsluitend bij de Flow Concepts Groep en/of haar licentiegever(s). De 
opdrachtgever zal Voortbrengselen niet openbaar maken, verveelvoudigen en/of wijzigen en zich niet (anderszins) 
als maker en/of rechthebbende daarvan gedragen. De opdrachtgever zal aanduidingen omtrent rechten van 
intellectuele eigendom niet uit en van Voortbrengselen verwijderen of wijzigen. 

2. De Flow Concepts Groep heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming en/of beveiliging van 
Voortbrengselen. De opdrachtgever zal technische maatregelen ter bescherming en/of beveiliging van 
Voortbrengselen niet verwijderen of ontwijken. 

3. Als een Flow Concepts Groepsvennootschap in het kader van de uitvoering van een overeenkomst gebruik maakt 
van vertrouwelijke informatie en hulpmiddelen van de opdrachtgever zal de betreffende Flow Concepts 
Groepsvennootschap hier zorgvuldig mee omgaan en deze informatie alleen ten behoeve van de betreffende 
overeenkomst gebruiken, tenzij anders wordt afgesproken. 

4. Een Flow Concepts Groepsvennootschap is gerechtigd om haar naam te vermelden op elk door de Flow Concepts 
Groep ontwikkelde product, in het colofon van een publicatie of op een titelrol. 

5. Door een Flow Concepts Groepsvennootschap ten aanzien van Voortbrengselen aan de opdrachtgever verleende 
rechten omvatten uitsluitend uitdrukkelijk in de overeenkomst beschreven niet exclusieve rechten, die met 
onmiddellijke ingang vervallen door gebruik van de Voortbrengselen in strijd met de rechten van de Flow Concepts 
Groep en/of haar licentiegever(s), de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en/of het toepasselijke recht. 
De opdrachtgever verkrijgt door de overeenkomst geen rechten van intellectuele eigendom. Door een Flow 
Concepts Groepsvennootschap verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht.  

6. Zowel de opdrachtgever, als de Flow Concepts Groep, als de individuele Flow Concepts Groepsvennootschappen 
hebben het recht om elk door de Flow Concepts Groep, ten behoeve van de opdrachtgever ontwikkelde product te 
gebruiken voor hun eigen publiciteit en promotie, mits daarbij de vertrouwelijkheid van de daarin geopenbaarde 
informatie van beide partijen in acht genomen kan worden.  

7. De Flow Concepts Groep staat niet toe dat niet daartoe gekwalificeerde/gecertificeerde trainers of begeleiders 
gebruik maken van enig Voortbrengsel dat in het kader van de uitvoering van een overeenkomst aan 
opdrachtgever is geleverd of ter beschikking gesteld. Ondeskundig gebruik van de Voortbrengselen doet afbreuk 
aan de exclusiviteit en het onderscheidend vermogen van de Voortbrengselen en wordt beschouwd als een 
inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van de Flow Concepts Groep. 

8. De opdrachtgever zal de Flow Concepts Groep vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat 
een Flow Concepts Groepsvennootschap door gebruik van door de opdrachtgever verstrekte en/of 
voorgeschreven voortbrengselen rechten van intellectuele eigendom van derden schendt, alle uit die vorderingen 
voortvloeiende verbintenissen van de Flow Concepts Groep als haar eigen verbintenissen nakomen en alle uit die 
vorderingen voortvloeiende schade aan de Flow Concepts Groepsvennootschap vergoeden.  
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Artikel 8. Aansprakelijkheid en garanties opdrachtgever 
1. Aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van een Flow Concepts 

Groepsvennootschap zijn beperkt door de artikelen 8.1 tot en met 8.5. De artikelen 8.1 tot en met 8.5 zijn van 
overeenkomstige toepassing op door de opdrachtgever op onrechtmatige daad van een Flow Concepts 
Groepsvennootschap gebaseerde vorderingen. Hulppersonen van een Flow Concepts Groepsvennootschap 
hebben het recht om jegens de opdrachtgever een beroep op de artikelen 8.1 tot en met 8.5 te doen.  

2. Een Flow Concepts Groepsvennootschap is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van een Flow 
Concepts Groepsvennootschap aan de betreffende Flow Concepts Groepsvennootschap toe te rekenen 
tekortkomingen. Als aan een Flow Concepts Groepsvennootschap toe te rekenen tekortkomingen worden in ieder 
geval niet beschouwd gedragingen van hulppersonen, gebruik van (ongeschikte) hulpzaken, tekortkomingen door 
gedragingen van andere leveranciers van de opdrachtgever en tekortkomingen, die voortvloeien uit niet beveiligde 
(elektronische) verzending van verklaringen en gegevens. 

3. Aansprakelijkheid van een Flow Concepts Groepsvennootschap kan uitsluitend ontstaan, nadat de opdrachtgever 
de betreffende Flow Concepts Groepsvennootschap onverwijld, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de levering of 
de voltooiing van de werkzaamheden voortvloeiend uit een overeenkomst, bij een bij de levering of de voltooiing 
van de werkzaamheden voortvloeiend uit een overeenkomst niet waarneembare tekortkoming, onverwijld maar 
uiterlijk binnen 14 dagen na het constateren van de tekortkoming deugdelijk middels een per aangetekende post 
verzonden brief, met daarin een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, in gebreke heeft 
gesteld en de Flow Concepts Groepsvennootschap gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft 
gesteld de tekortkoming te zuiveren.   

4. Een verplichting van een Flow Concepts Groepsvennootschap tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade 
tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid 
opgelegde heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een 
duurovereenkomst is voor een tijdvak van meer dan één jaar, wordt de overeengekomen prijs vastgesteld op het 
totaalbedrag van de voor één jaar overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid 
opgelegde heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald. In geen geval zal de door een Flow 
Concepts Groepsvennootschap verschuldigde schadevergoeding meer bedragen dan de geldsom, die in verband 
met de betrokken verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van de 
betreffende Flow Concepts Groepsvennootschap wordt betaald. Een Flow Concepts Groepsvennootschap is in 
geen geval verplicht immateriële en indirecte schade, zoals onder meer gevolgschade, bedrijfsschade, 
imagoschade, milieuschade en schade wegens verlies van tijd, verlies van besparingen, verlies van gegevens en/of 
het missen van financieel voordeel, te vergoeden.  

5. De opdrachtgever staat er voor in dat door een Flow Concepts Groepsvennootschap te verwerken gegevens, het 
verwerken van de gegevens en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het geldende recht, zoals 
onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De opdrachtgever zal de Flow Concepts 
Groepsvennootschap vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat met door de 
betreffende Flow Concepts Groepsvennootschap verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het 
resultaat van die verwerking geldende rechten, zoals onder meer de AVG en/of daaruit voortvloeiende rechten, 
worden geschonden.   

 

Artikel 9. Annulering en uitstel van een overeenkomst 
1. Onverminderd een eventuele verplichting tot het vergoeden van de daaruit voortvloeiende schade, kunnen beide 

partijen een overeenkomst te allen tijde annuleren, of de uitvoering daarvan uitstellen.  
2. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd door de opdrachtgever, heeft een Flow Concepts 

Groepsvennootschap recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en door partijen als vaststaand 
aangenomen bezettings- en omzetverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de annulering ten grondslag 
liggen die aan de betreffende Flow Concepts Groepsvennootschap zijn toe te rekenen. In geval van annulering 
door opdrachtgever, om welke reden dan ook, is de opdrachtgever gehouden tot betaling van alle declaraties voor 
de tot en met de datum van annulering reeds verrichte werkzaamheden.   

3. Bij annulering of uitstel van overeenkomsten tot het leveren van trainingen heeft een Flow Concepts 
Groepsvennootschap recht op de volgende compensatie: 

Periode Annulering Uitstel 

Indien binnen 4 weken voor afspraak 50% 0 
Indien binnen 2 weken voor afspraak 75% 25% 
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Indien binnen 1 week voor afspraak 100% 50% 

   
4. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd door een Flow Concepts Groepsvennootschap, zal de betreffende 

Flow Concepts Groepsvennootschap in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te 
verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de annulering ten grondslag liggen 
die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.  

5. Ingeval van onvoorziene omstandigheden heeft een Flow Concepts Groepsvennootschap het recht een 
overeenkomst te annuleren of uit te stellen, zonder dat de betreffende Flow Concepts Groepsvennootschap 
aansprakelijk is voor de schade die hieruit voortvloeit voor de opdrachtgever of derden. Indien de Flow Concepts 
Groepsvennootschap de uitvoering van de overeenkomst uitstelt,  plant de betreffende Flow Concepts 
Groepsvennootschap, in overleg met opdrachtgever, op een zo kort mogelijke termijn een nieuwe datum voor de 
uitvoering van de overeenkomst.  

6. Voorts is een Flow Concepts Groepsvennootschap bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit een 
overeenkomst op te schorten of een overeenkomst te annuleren, te ontbinden of te doen ontbinden, indien zich 
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins 
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in 
redelijkheid niet mag worden verlangd. 

7. Bij open inschrijvingen geldt er een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de inschrijving kosteloos kan worden 
geannuleerd. 

8. In geval van restitutie hanteert de Flow Concepts Groep een terugbetalingstermijn van 30 dagen. 
 

 

Artikel 10. Einde van een overeenkomst 
1. Naast de hiervoor in artikel 9 genoemde rechten tot annulering en uitstel van (de uitvoering van) een 

overeenkomst, heeft een Flow Concepts Groepsvennootschap het recht de overeenkomst eenzijdig met 
onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende 
verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien één of meer van de volgende 
gebeurtenissen plaatsvindt c.q. plaatsvinden:  

a. een aan de opdrachtgever toerekenbare niet nakoming van één of meer uit de overeenkomst 
voortvloeiende verbintenissen; 

b. de indiening van een tot het verlenen van (voorlopige) surséance van betaling aan de opdrachtgever 
strekkend verzoek; 

c. de indiening van een tot faillietverklaring van de opdrachtgever strekkend verzoek; 
d. handelingsonbekwaamheid van de opdrachtgever; 
e. volledige beschikkingsonbevoegdheid van de opdrachtgever;  
f. executoriaal beslag onder de Flow Concepts Groep ten laste van de opdrachtgever; 
g. de totstandkoming van een tot ontbinding en/of liquidatie van de opdrachtgever strekkend besluit; 
h. overdracht van één of meer aandelen in de opdrachtgever aan anderen dan de aandeelhouder(s) bij het 

tot stand komen van de overeenkomst; 
i. gehele of gedeeltelijke overdracht van de door de opdrachtgever geëxploiteerde onderneming aan één of 

meer anderen. 
2. De opdrachtgever is verplicht de Flow Concepts Groepsvennootschap waarmee de opdrachtgever een 

overeenkomst sloot onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van de hiervoor in lid 1 van  dit artikel 10 
bedoelde gebeurtenissen.  

3. Een Flow Concepts Groepsvennootschap is wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van 
uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op grond van de hiervoor in artikel 10 lid 1 bedoelde 
gebeurtenissen nimmer enige schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.  

4. Indien de overeenkomst is ontbonden vallen de door de opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst reeds 
ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet onder 
een ongedaanmakingsverplichting, tenzij een Flow Concepts Groepsvennootschap ten aanzien van die prestaties in 
verzuim is. In verband met de verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst door een Flow 
Concepts Groepsvennootschap gefactureerde geldsommen is de opdrachtgever na de ontbinding onmiddellijk 
opeisbaar verschuldigd.  

5. Onverminderd een eventuele verplichting tot het vergoeden van de daaruit voortvloeiende schade, kunnen beide 
partijen een overeenkomst te allen tijde annuleren, of de uitvoering daarvan uitstellen.  
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6. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd door de opdrachtgever, heeft een Flow Concepts 
Groepsvennootschap recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en door partijen als vaststaand 
aangenomen bezettings- en omzetverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de annulering ten grondslag 
liggen die aan de betreffende Flow Concepts Groepsvennootschap zijn toe te rekenen. In geval van annulering 
door opdrachtgever, om welke reden dan ook, is de opdrachtgever gehouden tot betaling van alle declaraties voor 
de tot en met de datum van annulering reeds verrichte werkzaamheden.   

 

Artikel 11. Overmacht 
1. Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg 

van overmacht.  
2. Onder overmacht wordt in elk geval begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop 

een partij geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de betreffende partij niet in staat is de overeenkomst, of 
de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te komen. 

3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de nakoming van verplichtingen uit de 
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de 
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

4. Voor zover een Flow Concepts Groepsvennootschap ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels 
gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het 
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Flow Concepts 
Groepsvennootschap gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te 
declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke 
overeenkomst.  

 

Artikel 12. Algemene bepalingen  
1. Als verklaringen of gedragingen ten aanzien waarvan de overeenkomst of deze algemene voorwaarden de 

schriftelijke vorm vereist, worden tevens beschouwd elektronische verklaringen. 
2. Rechten, verplichtingen of vorderingen van de opdrachtgever jegens een Flow Concepts Groepsvennootschap zijn 

(zowel verbintenis- als goederenrechtelijk) niet vatbaar voor overdracht, behoudens voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de betreffende Flow Concepts Groepsvennootschap. 

3. De opdrachtgever zal de Flow Concepts Groepsvennootschap waarmee een overeenkomst tot stand kwam op de 
hoogte houden van de juiste NAW-gegevens van de opdrachtgever en de betreffende Flow Concepts 
Groepsvennootschap onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen van de NAW-gegevens van de 
opdrachtgever.   

4. Aanbiedingen en offertes van en overeenkomsten met een Flow Concepts Groepsvennootschap worden 
uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is op offertes en aanbiedingen van en 
overeenkomsten met een Flow Concepts Groepsvennootschap niet van toepassing.  

5. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd 
om kennis te nemen van direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen. 
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