
Algemene Voorwaarden EEF LANOYE

Artikel 1 - Begrippen 

1. EEF LANOYE is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het vinden en 
vertellen van verhalen. Hieronder vallen autonome boeken, verhalen, blogs, 
artikelen en spoken word. Gedrukt of digitaal. Een en ander in de meest 
ruime zin.

2. In deze algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de 
natuurlijke persoon of rechtspersoon, het samenwerkingsverband van 
natuurlijke en/of rechtspersonen, of de namens deze handelende 
tussenpersoon of vertegenwoordiger die aan EEF LANOYE opdracht heeft 
gegeven tot het verrichten van Diensten als bedoeld in artikel 1.3. 

3. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Consument' verstaan: de 
natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden 
met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

4. In deze algemene voorwaarden heeft het begrip 'Diensten' de volgende 
betekenis: alle door EEF LANOYE/of door haar ingeschakelde derden aan 
Opdrachtgever geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door 
EEF LANOYE ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, 
van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder 
begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van 
Opdrachtgever worden verricht. 

5. In deze algemene voorwaarden heeft het begrip ‘Bedenktijd’ de volgende 
betekenis: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn 
herroepingsrecht (14 dagen).

6. In deze algemene voorwaarden heeft het begrip ‘Herroepingsrecht’ de 
volgende betekenis: de mogelijkheid van de consument om binnen de 
bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

7. In deze algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de 
rechtsbetrekking tussen de Opdrachtgever en EEF LANOYE, een en ander in 
meest ruime zin.



Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 
offertes en overeenkomsten waarbij EEF LANOYE diensten en/of producten 
aanbiedt of levert, ongeacht of deze Overeenkomsten op afstand elektronisch 
worden gesloten. 

2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op 
Overeenkomsten met EEF LANOYE, voor de uitvoering waarvan door EEF 
LANOYE derden dienen te worden betrokken. 

3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien 
deze uitdrukkelijk schriftelijk met EEF LANOYE zijn overeengekomen. 

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van 
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

5. EEF LANOYE behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te 
wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te 
allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Opdrachtgever een wijziging niet 
wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van 
kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum. 

Artikel 3 - De Overeenkomst en het Aanbod

1. Alle offertes voor natuurlijke personen zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de 
offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld; voor rechtspersonen zijn de 
offertes veertien (14) dagen geldig. 

2. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van het aanbod 
door Opdrachtgever. 

3. Als EEF LANOYE Opdrachtgever een Opdrachtbevestiging stuurt, is die 
beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder 
voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. EEF LANOYE kan niet aan zijn 
aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen 
dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of 
verschrijving bevat. 



4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van 
het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is EEF LANOYE 
daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig 
deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij EEF LANOYE anders aangeeft. 

5. Eventuele aantekeningen en reacties van Opdrachtgever op de offerte van 
EEF LANOYE maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij EEF 
LANOYE deze alsnog schriftelijk bevestigt. 

6. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder 
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

7. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de 
aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is 
voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de 
consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van 
afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden 
producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of 
kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

8. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is 
wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod 
zijn verbonden.

Artikel 4 - Uitvoering van de Overeenkomst 

1. EEF LANOYE zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen 
uitvoeren. EEF LANOYE heeft jegens de uitvoering van de Overeenkomst 
een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken 
vanuit een resultaatsverplichting. 

2. De Opdrachtgever zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en 
eventuele interviews, en zich inzetten. De Opdrachtgever neemt de 
verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de 
consequenties hiervan op zich voor het boeken van resultaat. Verder zal de 
Opdrachtgever naar de sessies en/of interviews komen op de afgesproken 
tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de 
eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt. 



3. EEF LANOYE heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten 
door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW 
wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EEF 
LANOYE 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 EEF LANOYE worden verstrekt. 
Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet 
tijdig aan EEF LANOYE zijn verstrekt, heeft EEF LANOYE het recht de 
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging 
voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de 
Opdrachtgever in rekening te brengen. 

5. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door EEF 
LANOYE een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de 
overeengekomen termijn levert geen toerekenbare tekortkoming van EEF 
LANOYE op. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever EEF 
LANOYE derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtgever dient 
daarbij een redelijke termijn te bieden waarbinnen EEF LANOYE de 
Overeenkomst kan uitvoeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan 
voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de 
Overeenkomst. 

Artikel 5 - Wijziging van de Overeenkomst 

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een 
behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst te 
wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot 
aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 

2. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst wordt gewijzigd 
en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht 
wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen 
oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk 
overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. EEF LANOYE zal 



Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële 
consequenties van de wijziging. 

3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen EEF 
LANOYE en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze 
wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst 
zijn aanvaard door beide partijen. 

Artikel 6 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de 
Overeenkomst 

1. EEF LANOYE is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te 
schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de 
verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt 
dan wel de opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat de 
Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten. 

2. Voorts is EEF LANOYE bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien 
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van 
de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden 
voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de 
Overeenkomst in redelijkheid niet van EEF LANOYE kan worden gevergd. 

3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, 
dan is EEF LANOYE gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe 
ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van 
enige schadevergoeding, schadeloosstelling of terugbetaling van de 
investering, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot 
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

4. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of 
faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen 
drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van 
schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever 
niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het EEF 
LANOYE vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te 
zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige 



verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of 
schadeloosstelling. De vorderingen van EEF LANOYE op de Opdrachtgever 
zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 7 - Overmacht 

1. EEF LANOYE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting 
jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van 
een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, 
een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar 
rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast 
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van 
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop EEF LANOYE 
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor EEF LANOYE niet in staat is 
haar verplichtingen na te komen. EEF LANOYE heeft ook het recht zich op 
overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van 
de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat EEF LANOYE haar verbintenis 
had moeten nakomen. 

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

Artikel 8 - Annulering van Afspraken 

1. Annulering door Opdrachtgever 
a. Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging 
schriftelijk door te geven aan EEF LANOYE. Bij annulering van een 
inschrijving door Opdrachtgever treden Opdrachtgever en EEF LANOYE 
eerst in overleg om tot passende alternatieven te komen, zoals het kiezen van 
een andere datum voor de geplande Diensten. 



b. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, gelden de volgende 
annuleringsvoorwaarden. 
Bij annulering na inschrijving van een training, programma, mastermind of 
andere dienst zijn de annuleringskosten 100%. Ook wanneer er een 
betalingsregeling is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht om te 
openstaande termijnen te betalen. 
De Opdrachtgever heeft altijd een wettelijke bedenktijd van veertien (14) 
werkdagen, ingaande op de dag nadat de Dienst is besteld. 

2. Annulering door EEF LANOYE 
a. EEF LANOYE behoudt zich het recht om Afspraken te annuleren, dan wel 
een Opdrachtgever te weigeren. EEF LANOYE verplicht zich de annulering 
c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het 
tot dan toe door Opdrachtgever betaalde bedrag terug. 

3. Indien Opdrachtgever de Afspraak binnen 48 uur voor de desbetreffende 
Afspraak annuleert of zonder bericht niet aanwezig is, zal EEF LANOYE de 
kosten in rekening brengen. Indien de afspraak vooraf betaald is, worden de 
kosten niet teruggestort en kan de afspraak niet worden ingehaald. 

4. Bij het niet verschijnen van de Opdrachtgever op een geplande Afspraak 
worden de kosten voor de Afspraak in rekening gebracht. 

5. Afspraken kunnen 48 uur van te voren verplaatst worden binnen de 
termijn van de opdracht. 

Artikel 9 - Kosten, honorering en betaling 

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op 
een door EEF LANOYE aan te geven wijze in de valuta waarin is 
gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door EEF LANOYE is aangegeven. 
Voor alle diensten in het kader van storycoaching geldt een 
betalingsverplichting van 100% bij aanvang van de dienst, tenzij anders 
overeengekomen. EEF LANOYE is gerechtigd om periodiek te factureren. Bij 
diensten in het kader van boeken bedoeld voor publicatie geldt een 
betalingsverplichting van 40% bij aanvang van de opdracht. Na levering van 
het eerste concept volgt facturering voor opnieuw 40%. Na afronding van de 
opdracht volgt eindfacturering van de finale 20%. 



2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een 
factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De 
Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de 
wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De 
rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat 
de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het 
volledig verschuldigde bedrag. 

3. EEF LANOYE heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te 
laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in 
mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de 
hoofdsom en de lopende rente. EEF LANOYE kan volledige aflossing van de 
hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende 
rente en incassokosten worden voldaan.

4. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) 
nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter 
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de 
Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van 
hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de 
berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien EEF LANOYE 
echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk 
waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. 
De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de 
Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde 
incassokosten eveneens de in artikel 9.2 genoemde rente verschuldigd. 

Artikel 10 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij 
het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten 
en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de 
ondernemer kenbaar heeft gemaakt.



3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene 
voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met 
bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere 
leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging 
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan 
worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat 
hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het 
recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele 
schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de 
consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de 
ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf 
aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, 
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 - Herroepingsrecht
1. Bij producten:
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een 
product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen 
ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van 
herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een 
vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het 
product heeft ontvangen, of:

- als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: 
de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het 
laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument 
hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft 
geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende 
levertijd weigeren.
- als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of 
onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen 
derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;



- bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende 
een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem 
aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 12 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en 
de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die 
nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. 
Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en 
inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product 
die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan 
toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product 
als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle 
wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 13 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument 
en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen 
de bedenktermijn van 14 dagen door middel van een e-mail of op andere 
ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 
bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit 
aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft 
aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn 
in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is 
verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien 
redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de 
ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.



4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het 
herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het 
product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet 
dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument 
de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle 
aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 14 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op 
elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding 
onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele 
leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde 
product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de 
consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product 
zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft 
ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, 
naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de 
consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. 
De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid 

1. Indien EEF LANOYE aansprakelijk mocht zijn, dan is deze 
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

2. EEF LANOYE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, 
ontstaan doordat EEF LANOYE is uitgegaan van door of namens de 
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 



3. De aansprakelijkheid van EEF LANOYE is in ieder geval steeds beperkt tot 
het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. 

4. EEF LANOYE is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder 
directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling 
van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling 
betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de 
eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van EEF 
LANOYE aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan 
EEF LANOYE toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter 
voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont 
dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in 
deze algemene voorwaarden. EEF LANOYE is nimmer aansprakelijk voor 
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden 
niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van EEF 
LANOYE. 

Artikel 16 - Geheimhouding 

1. Gesprekken tussen Opdrachtgever en EEF LANOYE worden als strikt 
vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door 
Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de 
informatie. EEF LANOYE draagt er zorg voor dat deze verplichting ook 
wordt opgelegd aan werknemers of derden die door haar bij een opdracht 
worden ingeschakeld. 

Artikel 17 - Intellectuele Eigendom 

1. EEF LANOYE behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar 
toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en 
regelgeving. EEF LANOYE heeft het recht de door de uitvoering van een 
Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere 
doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke 
informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 



Artikel 18 - Vrijwaring 

1. De Opdrachtgever vrijwaart EEF LANOYE voor eventuele aanspraken van 
derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden 
en waarvan de oorzaak aan andere dan aan EEF LANOYE toerekenbaar is. 
Indien EEF LANOYE uit dien hoofde door derden mocht worden 
aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden EEF LANOYE zowel 
buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem 
in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke 
blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is EEF LANOYE, zonder 
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade 
aan de zijde van EEF LANOYE en derden daardoor ontstaan, komen 
integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

Artikel 19 - Identiteit van EEF LANOYE

1. EEF LANOYE is bij de KvK geregistreerd onder nummer 52297020 en 
draagt btw identificatienummer NL001799182B33. EEF LANOYE is 
gevestigd aan de Surinamestraat, 3531 KJ, Utrecht, Nederland. 

2. EEF LANOYE is per e-mail te bereiken via info@eeflanoye.eu, via de 
website https://www.eeflanoye.eu en telefonisch op +31624175176. 

Artikel 20 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op de rechtsverhouding tussen EEF LANOYE en haar Opdrachtgevers is 
Nederlands recht van toepassing. 

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het 
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

3. Alle geschillen die tussen EEF LANOYE en haar Opdrachtgevers mochten 
ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement 
Midden- Nederland. 


