
Algemene Voorwaarden van Utrechtse Ondernemersdag 

Uitgevoerd door: 

Communikatie met CK 

Duwboot 99 

3991 CG  Houten 

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Utrechtse Ondernemersdag 

en haar klanten. De Utrechtse Ondernemersdag staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

Midden Nederland onder nummer 52040232.  

 

Artikel 1.  Definities 

In deze algemene voorwaarden zullen de volgende termen en bepalingen gebruikt worden: 

Gebruiker: degene die deze voorwaarden hanteert, zijnde ‘Communikatie met CK' tevens handelend 

onder de naam ‘Utrechtse Ondernemersdag';  

Utrechtse Ondernemersdag: jaarlijks terugkerend netwerkevenement voor ondernemers waarbij 

wederpartijen dienen te betalen om deel te nemen;  

Wederpartij: degene die met de gebruiker een overeenkomst sluit c.q. beoogt te sluiten.  

Overeenkomst: De zaken tussen Utrechtse Ondernemersdag en de wederpartij/opdrachtgever 

waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;  

Zaken: alle door Utrechtse Ondernemersdag aangeboden producten en diensten;  

Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Utrechtse Ondernemersdag met een wederpartij; 

Artikel 2. Toepasselijkheid  

Toepasselijkheid: Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de onderhavige 

voorwaarden van toepassing op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en 

overeenkomsten van Utrechtse Ondernemersdag. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden 

binden Utrechtse Ondernemersdag pas wanneer dat schriftelijk is overeengekomen. Deze algemene 

voorwaarden treden in plaats van en sluiten alle voorwaarden uit, welke door de wederpartij zijn of 

worden gesteld.  

Artikel 3.  Overeenkomst 

Een overeenkomst tussen Utrechtse Ondernemersdag en wederpartij wordt geacht tot stand te zijn 

gekomen op het tijdstip van ontvangst door Utrechtse Ondernemersdag van een door wederpartij 

voor akkoord getekende offerte, prijsopgave, of overeenkomst (welke een geldigheidsduur bevat die 

op het tijdstip van ontvangst voor Utrechtse Ondernemersdag niet is overschreden) ontvangt, 

danwel op het tijdstip waarop een overeenkomst zowel door Utrechtse Ondernemersdag als door 

wederpartij is getekend; Alle overige overeenkomsten en later gemaakte aanvullende afspraken zijn 

voor Utrechtse Ondernemersdag pas bindend wanneer deze door haar schriftelijk worden bevestigd 

en wederpartij daartegen niet binnen 8 dagen schriftelijk bezwaar maakt. Daarnaast is een 

overeenkomst tot stand gekomen bij het bevestigen en betalen van de zaken via de website 

www.utrechtseondernemersdag.nl 

 

Artikel 4. Prijzen  

4.1 Alle tarieven, prijzen en offertes zijn exclusief BTW. 

4.2 Een totaalprijs voor een totaalpakket geldt alleen als de wederpartij het hele pakket koopt. Als de 

wederpartij een gedeelte van het pakket koopt, dan kan Utrechtse Ondernemersdag een andere prijs 

http://www.utrechtseondernemersdag.nl/


vragen. 

4.3 Bij een volgende bestelling, editie, jaargang kunnen andere prijzen gelden. 

4.4 Bij een doorlopende overeenkomst mag Utrechtse Ondernemersdag jaarlijks de prijzen 

aanpassen. Utrechtse Ondernemersdag mag dat ook doen bij een verhoging van haar kosten en/of 

inkoopprijzen. Utrechtse Ondernemersdag stelt de wederpartij hiervan op de hoogte. 

4.5 Als de wederpartij niet akkoord gaat met de prijsaanpassing, dan meldt de wederpartij dat aan 

Utrechtse Ondernemersdag. Dit doet de wederpartij schriftelijk en binnen 30 dagen. Doet de 

wederpartij dit niet, dan gaat hij akkoord met de aanpassing.  

Artikel 5.  Betaling  

5.1 De wederpartij betaalt binnen 14 dagen na de datum van de factuur. 

5.2 De betaling is in euro’s. 

5.3 De wederpartij kan bezwaar maken tegen de factuur. Dit moet binnen 14 dagen na de datum van 

de factuur. Dit gebeurt schriftelijk. De wederpartij geeft daarbij aan waarom hij niet akkoord gaat 

met de factuur. Doet de wederpartij dit niet, dan is de factuur definitief. 

5.4 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn 

betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de wederpartij steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat 

daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond 

opeisbaar. In dat geval is de wederpartij aan Utrechtse Ondernemersdag de wettelijke handelsrente 

verschuldigd, alsmede alle kosten die Utrechtse Ondernemersdag moet maken om haar vordering te 

incasseren, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde 

bedrag, met een minimum van Euro 150,-, onverminderd het recht van Utrechtse Ondernemersdag 

om de volledige schade te vorderen. Bij betalingsachterstand is Utrechtse Ondernemersdag 

gerechtigd verdere deelname door de wederpartij aan activiteiten te ontzeggen of te verlangen deze 

slechts te verrichten na contante betaling. 

Artikel 6. Duur en tussentijdse beëindiging 

6.1 De overeenkomst is voor:  

- bepaalde tijd,  

- voor de duur zoals in de overeenkomst is genoemd (doorlopende overeenkomsten), 

- tot op het moment waarop alle diensten zijn geleverd en er betaald is. 

Als dit niet in de overeenkomst is bepaald, dan is de overeenkomst tot het laatste moment waarop 

alle diensten zijn geleverd en er is betaald. Dit is anders als dat volgens de overeenkomst niet logisch 

is. 

6.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden beëindigd.  

6.3 De overeenkomst kan door de wederpartij wel overgedragen worden. Utrechtse 

Ondernemersdag wordt hier schriftelijk over geïnformeerd. 

6.4 Als Utrechtse Ondernemersdag de afspraken op grond van de overeenkomst niet nakomt, dan 

mag de wederpartij de overeenkomst beëindigen. Dit kan alleen nadat de wederpartij Utrechtse 

Ondernemersdag de gelegenheid heeft geboden om binnen een redelijke termijn alsnog de 

afspraken na te komen. Dit moet schriftelijk gebeuren (schriftelijk ingebrekestelling). 

6.5 Utrechtse Ondernemersdag mag de overeenkomst per direct schriftelijk beëindigen (=ontbinden) 

als: 

- de wederpartij de afspraken volgens de overeenkomst niet nakomt, 

- het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd, 



-de wederpartij een verzoek tot toepassing van schuldsaneringsregeling doet, 

- de wederpartij onder curatele of bewind wordt gesteld, 

- er beslag wordt gelegd op een groot deel van het vermogen of de goederen van de wederpartij,  

- de wederpartij stopt met haar bedrijfsactiviteiten of als de wederpartij zonder toestemming haar 

bedrijfsactiviteiten ingrijpend wijzigt of aan iemand anders overdraagt. 

 

Artikel 7.  Aansprakelijkheid 

Utrechtse Ondernemersdag is slechts aansprakelijk voor schade die wederpartij lijdt die het 

rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan Utrechtse Ondernemersdag toe te rekenen 

tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Utrechtse 

Ondernemersdag verzekerd is en zulks met een maximum van de entree prijs. Niet voor vergoeding 

in aanmerking komt gederfde winst, stagnatieschade, gevolgschade en schade veroorzaakt door 

opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen. 

Artikel 8.  Overmacht 

Utrechtse Ondernemersdag heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als 

zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die 

buiten haar invloedssfeer liggen, verhinderd is haar verplichtingen na te komen. 

Artikel 9. Slotbepaling  

9.1 Op overeenkomsten van Utrechtse Ondernemersdag is Nederlands recht van toepassing.  

9.2 Bij een geschil proberen Utrechtse Ondernemersdag en de wederpartij hier in goed overleg uit te 

komen. Hierbij mag iemand worden ingeschakeld die bemiddelt. Als het overleg niet leidt tot een 

oplossing, dan wordt het geschil voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht. 

 


