Algemene voorwaarden projecten van Het Moment
Art. 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de teamtrainingen van Het Moment. Van
deze voorwaarden afwijkende overeenkomsten zijn enkel rechtsgeldig voor zover zij door Het
Moment schriftelijk zijn bevestigd.
Art. 2
Deze voorwaarden verstaan onder:
Opdrachtgever:
iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Het Moment
door middel van een overeenkomst.
Opdracht:
de overeenkomst tussen opdrachtgever en Het Moment.
Team:
door de opdrachtgever aangewezen personen, die door Het Moment
voor de training zijn geaccepteerd, mogelijk inclusief de opdrachtgever.
Betrokken partijen: opdrachtgever, team en Het Moment.
Art. 3
Aan oriënterende gesprekken zijn geen kosten verbonden. Na een oriënterend gesprek
behoudt Het Moment zich het recht voor om de toelating van teamleden tot de training,
eventueel in overleg, te toetsen.
Art. 4
Uiteraard heeft de training een vertrouwelijk karakter. Indien gerapporteerd dient te worden
aan derden zal dit uitsluitend zijn over de voortgang van het proces en niet over de inhoud. De
gemaakte opdrachten voor de training worden in het kader van de privacy niet door Het
Moment bewaard.
Art. 5
Het Moment behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen de training op te schorten:
a. Indien relevante informatie is achtergehouden, waardoor zich onoverkomelijke
belemmeringen voordoen in het traject. Dit ter beoordeling van Het Moment.
b. Indien de teamleden onvoldoende motivatie en inzet tonen en de adviezen daartoe
onvoldoende opvolgen.
Art. 6
Indien teamleden tijdens de training noodzakelijkerwijze deels afwezig zijn, dan dient dat
schriftelijk aangegeven te worden. Indien de reden acceptabel is, behoudt het teamlid het
recht op de documentatie van de training en indien gewenst ontvangt het teamlid mondelinge
toelichting hierop.
Art. 7
De informatie van het traject van Het Moment staat de teamleden uitsluitend ten dienste voor
persoonlijk gebruik. Het staat de teamleden niet vrij het te gebruiken voor publicatie of
commercieel gebruik, ook het ter beschikking stellen aan derden is niet toegestaan.
Art. 8
Aan de getekende opdrachten kunnen geen andere dan genoemde rechten worden ontleend.
Art. 9
Getekende offertes worden vooraf gefactureerd en betaling geschiedt aansluitend. Eventueel
kan verzocht worden om te betalen in termijnen.

