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x Als de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de 

opdrachtgever zal AD-TekstADvies de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen als de kwaliteit van de 
dienstverlening dit vergt. Als een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, bevestigt AD-TekstADvies  dit als 
een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever. 

x Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door AD-
TekstADvies gebeurt uitsluitend in onderling overleg. 

5. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT 
Als een van beide partijen in staat van faillissement raakt, surséance van betaling aanvraagt of de 
bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een 
opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. 

6. INTELLECTUEEL EIGENDOM 
Auteursrecht is geldig op alle verstrekte materialen. Modellen, technieken, instrumenten die zijn gebruikt voor 
de uitvoering van de opdracht en in de training of in documentatie zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom 
van AD-TekstADvies. Openbaarmaking kan daarom alleen na verkregen schriftelijke toestemming van AD-
TekstADvies. 

7. VERTROUWELIJKHEID 
x AD-TekstADvies behandelt alle persoonlijke gegevens die deelnemers verstrekken vertrouwelijk. De 

betreffende gegevens worden alleen ingezien door medewerkers van AD-TekstADvies. AD-TekstADvies 
staat persoonlijke gegevens van deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.  

x AD-TekstADvies behandelt bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die deelnemers openbaar maken tijdens 
een training vertrouwelijk. AD-TekstADvies staat bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van deelnemers niet 
af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.  

x De opdrachtgever zal zonder toestemming van AD-TekstADvies aan derden geen mededeling doen over de 
aanpak, werkwijze en dergelijke van AD-TekstADvies. 

8. BETALINGSVOORWAARDEN 
x Betalingen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. In geval van overschrijding van 

de betalingstermijn is de opdrachtgever aan AD-TekstADvies de wettelijke rente verschuldigd, en moet hij 
alle door AD-TekstADvies gemaakte incassokosten vergoeden,  zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, 
zonder dat ingebrekestelling is vereist. 

x Als de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk 
aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de 
tenaamstelling van de declaratie). 

x In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door de opdrachtgever evenals in het geval van 
(voorlopige) surseance van betaling of faillissement zullen alle door de opdrachtgever aan AD-TekstADvies 
verschuldigde bedragen direct en geheel opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is 
vereist. Van niet tijdige betaling is sprake als de opdrachtgever in gebreke blijft een factuur geheel of 
gedeeltelijk tijdig te voldoen of als dit bedrag wordt teruggevorderd. 

9. TOEPASSELIJK RECHT 
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 


