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ALGEMENE VOORWAARDEN ‘BINNEN IS BUITEN’ 

Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van ‘Binnen is Buiten’. Deze 

voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en 

overeenkomsten gedaan door of van ‘Binnen is Buiten’. Door acceptatie van een aanbieding, 

offerte en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst verklaart u tevens 

akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. 

1.TOEPASSELIJKHEID 

a. Deze algemene voorwaarden worden altijd meegezonden met een offerte of bestelling. 

Door akkoord te gaan met deze offerte gaat de opdrachtgever tevens akkoord met de 

algemene voorwaarden.  

b. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit 

expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en ‘Binnen is Buiten’ opgenomen 

wordt. 

 

2.BEDRIJFSOMSCHRIJVING 

Binnen is Buiten biedt online trainingen aan vanuit Bijbels perspectief en psychologische 

inzichten.  

Binnen is Buiten is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74472704 

 

3.DEFENITIES 

a. Website/ leeromgeving: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's/ lessen 

inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen.  

b. Een online cursus / training: een cursus die online te volgen is via het internet op een 

computer, laptop of Mac.  

c. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie ‘Binnen is Buiten’ een 

overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. 

 

4.FACTURERING/BETALING 

a. Voor aanvang van de online cursussen / programma’s/ gesprekken van ‘Binnen is Buiten’ 

is vooruitbetaling verschuldigd. 

 

5.DUUR EN BEËINDIGING 

a. ‘Binnen is Buiten’ kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen 

wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met ‘Binnen is 

Buiten’ gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en 

betalingsvoorwaarden.  



                                                                                                                                                     
 
 
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN  

BINNEN IS BUITEN 

 

b. ‘Binnen is Buiten’ kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde direct 

beëindigen. De bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier 

onverminderd van kracht. c. Annulering/opzegging van een online cursus / programma 

overeenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.  

 

6.LEVERING EN LEVERTIJD 

a. ‘Binnen is Buiten’gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over 

tot het verstrekken van inloggegevens, ofwel op de reeds gecommuniceerde datum waarop 

de online cursus van start gaat.  

b. Mocht ‘Binnen is Buiten’ onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen 

levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan ‘Binnen is Buiten’ alleen schriftelijk in 

gebreke worden gesteld, waarbij ‘Binnen is Buiten’ een termijn van minimaal 14 dagen 

gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.  

c. Verplaatsing van geplande 1 op 1 gesprekken is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, 

uitsluitend ter beoordeling van ‘Binnen is Buiten’. Melding dient 24 uur vooraf te worden 

ingediend via e-mail.  

d. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging 

(vermindering) van de (betalings)verplichtingen van afnemer.  

e. Om tot een optimaal resultaat te komen van de online cursus is het bij een aantal 

trainingen mogelijk, om naast tijd te investeren in het doornemen van de online lessen en 

het uitvoeren van de opdrachten, gebruik te maken van de community waar meerdere 

deelnemers van dezelfde training deel uit maken en waar ‘Binnen is Buiten’ met regelmaat 

online zal coachen. 

 

7.OVERMACHT 

a. ‘Binnen is Buiten’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer ‘Binnen is Buiten’ als 

gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.  

b. ‘Binnen is Buiten’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie 

voordoet waarin het buiten de schuld van ‘Binnen is Buiten’niet mogelijk is te voldoen aan 

de levertijd.  

c. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal ‘Binnen is Buiten’ alsnog aan 

alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer 

mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en ‘Binnen is Buiten’ 

geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg 

herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door ‘Binnen is Buiten’ 

tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden. 
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8.COPYRIGHT 

a. Al het door ‘Binnen is Buiten’ vervaardigde materiaal mag niet worden bewerkt of 

verwerkt zonder uitdrukkelijke toestemming van ‘Binnen is Buiten’. Het namaken van de  

leeromgevingen is uitdrukkelijk verboden.  

b. Het eigendom van door ‘Binnen is Buiten’ verstrekte ideeën, concepten of (proef)-

ontwerpen blijft volledig bij ‘Binnen is Buiten’, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 

overeengekomen wordt. In het laatste geval kan ‘Binnen is Buiten’ hiervoor een vergoeding 

bedingen. In het geval dat de concepten en ontwerpen zijn ontstaan tijdens een training of 

cursus ligt het eigendomsrecht volledig bij de cursist.  

c. Copyright aangaande de trainingsmaterialen zijn alleen voor eigen gebruik: niets uit de 

uitgaves mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand 

of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze.  

d. De inloggegevens worden op naam uitgegeven en zijn persoonlijk en het is niet 

toegestaan de inloggegevens te verspreiden aan derden. De inloggegevens worden 

gekoppeld aan het geregistreerde IP-adres. 

 

9.AANSPRAKELIJKHEID 

a.’Binnen is Buiten’ heeft een inspanningsverplichting, geen resultaat verplichting. Hieronder 

wordt verstaand dat ‘Binnen is Buiten’ zich te allen tijde zich maximaal in zal spannen om te 

werken binnen de mogelijkheden van haar competentie. 

b. ‘Binnen is Buiten’ is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, 

emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft 

genomen, al dan niet in overleg met ‘Binnen is Buiten’. 

c. Opdrachtgever is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. 

Deelname aan een training van Gutta Spei geschiedt volledig op eigen risico. De 

opdrachtgever/ deelnemer blijft verantwoordelijk voor zijn/haar eigen handelen. ‘Binnen is 

Buiten’ kan door opdrachtgever/ deelnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor de 

directe en/of indirecte gevolgen van hun handelen. 

 

10.VERTROUWELIJKE INFORMATIE – GEHEIMHOUDING 

a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in 

het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit 

voortvloeit uit de aard van de informatie.  

 

 


