
 

Algemene voorwaarden SoHuman BV 

 

ALGEMEEN 

1.  
SoHuman BV® [inzicht in gedrag en communicatie] is gevestigd en kantoorhoudende 
te Amersfoort. Hierna te noemen: SoHuman  
 
2.  
SoHuman is een advies- en trainingsbureau met als uitgangspunt het gedrag en 
talenten van mensen binnen een organisatie.  
 
3.  
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten 
gesloten met SoHuman. Zij sluiten de toepassing van alle andere voorwaarden uit, 
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  
 
4.  
Alle aanbiedingen van SoHuman zijn gebaseerd op de tariefstelling en overige 
voorwaarden als genoemd in de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding 
geschiedt door medeondertekening door de opdrachtgever. Door aanvaarding op 
deze wijze is een overeenkomst tot stand gekomen. Alle aanbiedingen door 
SoHuman zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld.  
 
5.  
JOBCASTING  

 
5.1  
De gefactureerde bedragen zijn exclusief B.T.W. Betalingen dienen binnen 7 dagen 
na factuurdatum van onze declaratie plaats te vinden. Bij overschrijding van de 
betalingstermijn zal de opdrachtgever zonder nadere aanmaning in gebreke zijn en 
deswege een contractuele vertragingsrente van 2% per maand verschuldigd zijn 
vanaf de vervaldatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de 
opdrachtgever tevens 15% van de openstaande factuurbedragen aan SoHuman 
verschuldigd zijn terzake van buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd de 
door de rechter vastgestelde gerechtelijke kosten en alle overige advocaatkosten, die 
SoHuman heeft moeten maken.  
 
5.2  
SoHuman gaat een inspanningsverplichting aan met de opdrachtgever. Wij geven 
geen garantie op het beoogde resultaat en gaan er vanuit dat de informatie die de 
kandidaat over zichzelf verstrekt juist is. SoHuman zal de gegunde opdracht naar 
beste vermogen en inzicht uitvoeren. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de 
uiteindelijke keuze van de kandidaat. SoHuman sluit elke aansprakelijkheid uit voor 
de gevolgen van het handelen of nalaten, daaronder begrepen de gevolgschade, van 
kandidaten die mede als gevolg van de uitvoering van de opdracht bij de 
opdrachtgever in dienst zijn getreden.  
 



 

6.  
CONSULTANCY. OUTPLACEMENT EN ADVIES  
 
 
6.1.  
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat SoHuman tijdig in het bezit wordt gesteld 
van alle informatie die naar het oordeel noodzakelijk is voor een goede uitvoering 
van de opdracht en verplicht zich aan SoHuman op haar verzoek alle nadere 
benodigde informatie te verstrekken.  
 
6.2.  
Opdrachtgever onthoudt zich van alle handelingen die een goede uitvoering van de 
opdracht kunnen belemmeren en/of nadelig kunnen beïnvloeden.  
 
6.3.  
Voortijdige beëindiging van (de uitvoering van) een opdracht voor advies en 
consultancy is ieder der partijen toegestaan. In dit geval geschiedt de opzegging per 
aangetekend schrijven met opgaaf van redenen.  
 
6.4.  
Ingeval van voortijdige beëindiging door SoHuman vindt betaling door opdrachtgever 
slechts plaats indien en voor zover SoHuman t.b.v. de opdrachtgever een op geld 
waardeerbare prestatie heeft verricht. SoHuman zal nimmer verplicht zijn de 
opdrachtgever de schade te vergoeden die het gevolg is/zou kunnen zijn van 
bedoelde beëindiging.  
 
6.5.  
Een door SoHuman verricht onderzoek, respectievelijk een door haar uitgebracht 
advies kan veel vertrouwelijke informatie bevatten. De vertrouwelijkheid van deze 
informatie kan zowel de opdrachtgever betreffen als (de werkwijze van) SoHuman.  
 
6.6.  
Derhalve verplicht SoHuman zich alle door haar in het kader van een opdracht 
verkregen informatie geheim te houden en deze niet aan derden te verstrekken. De 
opdrachtgever verplicht zich de haar door SoHuman verstrekte adviezen en 
rapporten alleen vertrouwelijk voor interne doeleinden te gebruiken. Zij zal nimmer 
een dergelijk adviesrapport geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking stellen 
en zal eventuele uit de conclusie voortvloeiende opdrachten aan derden formuleren 
als eigen opdrachten en niet als adviezen van SoHuman. Voor zover van toepassing 
gelden terzake van de door SoHuman uitgebrachte rapporten/adviezen de 
bepalingen van de auteurswet.  
 
 
7.  
TRAINING  
 
7.1.  
Hetgeen hiervoor onder punt 6.1 t/m 6.3 is vermeld geldt ook t.a.v. opdrachten in het 
kader van training.  
 
7.2.  
Ingeval van voortijdig beëindigen door opdrachtgever vindt betaling door de 
opdrachtgever als volgt plaats:  



 

 
7.2.1. Indien de (resterende) trainingsdagdelen liggen binnen 2 (twee) weken voor de 
uitvoeringsdatum 100% van de overeengekomen prijs per trainingsdagdeel.  
 
7.2.2.  
Tussen twee en vier weken voor de uitvoeringsdatum 75 % van de overeengekomen 
prijs per trainingsdagdeel.  
 
7.2.3.  
Tussen vier en zes weken voor aanvang uitvoering 50 % van de overeengekomen 
prijs per trainingsdagdeel.  
 
7.2.4.  
Tussen zes en acht weken voor aanvang uitvoering 25 % van de overeengekomen 
prijs per trainingsdagdeel.  
 
 
8.  
TARIEVEN EN BETALINGEN  
 
 
8.1.  
Alle tarieven van SoHuman zijn exclusief BTW. Facturatie vindt plaats 100% bij 
opdracht. 
 
8.2.  
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum.  
 
8.3.  
Gehanteerde tarieven worden periodiek (in beginsel jaarlijks per 1 januari van ieder 
kalenderjaar) herzien.  
 
8.4.  
Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden aan SoHuman alle 
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden die SoHuman dient te 
maken om tot incasso te komen.  
 
8.5.  
Overmacht aan de zijde van de opdrachtgever of SoHuman die de uitvoering van de 
overeengekomen diensten verhindert doet de betalingsplicht van de opdrachtgever 
niet vervallen en schort de betalingsplicht niet op. Onder overmacht wordt alles 
verstaan wat in gevolge de Wet of het spraakgebruik als zodanig wordt verstaan. 
Uitdrukkelijk wordt arbeidsongeschiktheid van trainers wegens ziekte of ongeval 
beschouwd als overmacht van de zijde van SoHuman.  
 
9.  
AANSPRAKELIJKHEID  

 
 
9.1.  
SoHuman is gehouden de aan haar verstrekte en door haar aanvaarde opdrachten 
naar beste weten en kunnen uit te voeren inspanningsverbintenis).  
 



 

9.2.  
Zij is tot geen schadevergoeding gehouden:  
 
 
9.2.1.  
terzake van schade voortvloeiende uit de opvolging van gegeven adviezen, waarvan 
de oorzaak (oorzaken) (mede) is (zijn) gelegen in ten tijde van het advies (de 
adviezen) bij SoHuman niet bekende of onvolledige gegevens;  
 
9.2.2.  
terzake van bedrijfs- of gevolgschade;  
 
9.2.3.  
indien SoHuman niet binnen 8 (acht) dagen nadat de opdrachtgever van de 
schadeverwekkende gebeurtenis wetenschap heeft gekregen, schriftelijk door de 
opdrachtgever voor de schade aansprakelijk is gesteld;  
 
9.2.4.  
indien en voor zover de schade is gedekt door enige door de opdrachtgever gesloten 
verzekering.  
 
9.3.  
De opdrachtgever vrijwaart SoHuman terzake van aanspraken van derden met 
betrekking tot schade van welke aard dan ook, ontstaan in verband met de uitvoering 
van enige opdracht, voor zover deze aanspraken zouden zijn uitgesloten indien 
SoHuman zich tegenover derden op de onderhavige voorwaarden zou kunnen 
beroepen.  
 
9.4.  
De opdrachtgever is gehouden SoHuman binnen 8 (acht) dagen schriftelijk te 
waarschuwen, indien hij door derden wordt aangesproken terzake van schade 
waarvoor de opdrachtgever respectievelijk de derde mogelijkerwijs SoHuman (mede) 
aansprakelijk zal stellen.  
 
9.5.  
Een dergelijke schade zal door de opdrachtgever niet geregeld worden dan in 
overleg met SoHuman (die door zodanig overleg echter geen aansprakelijkheid 
erkent) een en ander op straffe van verval van de aanspraken van de opdrachtgever 
jegens SoHuman.  
 
10.  
TOEPASSELIJK RECHT  

 
 
10.1. Alle geschillen voortvloeiend uit de inhoud en/of uitvoering van een aanbieding 
en/of overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen bij 
uitsluiting door de bevoegde rechter te Rotterdam worden beslist. Alleen het 
Nederlands recht is van toepassing.  

 


