
	

Algemene	voorwaarden	van	Blom	Consultancy	bv	

   
Vergoeding 
van dienst-
verlening 

De dienstverlening van Blom Consultancy bv wordt vergoed op regiebasis, tenzij anders 
overeengekomen. Dit betekent dat alle tijdsbesteding van Blom Consultancy bv in het kader van 
enige overeenkomst wordt gefactureerd op basis van bestede tijd, met een minimum van één 
dagdeel (3,5 uren excl. reistijd). Twee dagdelen is 7 uren excl. reistijd. Bij meer dan 7 uren gewerkt, 
worden 3 dagdelen in rekening gebracht. Genoemde tarieven zijn exclusief materiaal kosten. 

   
Reis- en 
verblijfs-
kosten 

De trainings- en dagdeeltarieven zijn exclusief reiskosten (à 40 cent per km ex BTW) en exclusief 
verblijfskosten (na overleg). Verblijfskosten en reiskosten buiten Nederland van consultants van Blom 
Consultancy bv in het kader van enige overeenkomst zijn volledig voor ‘de opdrachtgever’ en worden 
tegen werkelijke kosten aan ‘de opdrachtgever’ gefactureerd. 

  
Betalings-
voorwaarden 

Door Blom Consultancy bv geleverde diensten & producten worden tweemaal per maand 
gefactureerd. De betalingen door ‘de opdrachtgever’ vinden plaats binnen 30 dagen na factuurdatum. 

  
Opzegtermijn Beide partijen kunnen de overeenkomst zonder opgaaf van reden te allen tijde met onmiddellijke 

ingang opzeggen, met uitzondering van reeds ingeplande activiteiten. Voor ingeplande activiteiten 
geldt een opzegtermijn van twee weken. 

  
Vertrouwelijk-
heid van uw 
gegevens 

Alle informatie die door u wordt verstrekt of tijdens de dienstverlening ter kennis komt van Blom 
Consultancy bv zal door Blom Consultancy bv vertrouwelijk worden behandeld en niet ter kennis van 
derden worden gebracht, tenzij schriftelijk overeengekomen. 

  
Vertrouwelijk-
heid van onze 
gegevens 

De informatie in enig voorstel of overeenkomst en andere door Blom Consultancy bv verstrekte 
informatie is het eigendom van Blom Consultancy bv en mag zowel voor, tijdens als na afloop van de 
dienstverlening niet verstrekt worden aan derden. 
U mag de informatie in voorstellen van Blom Consultancy bv alleen gebruiken als gebruik wordt 
gemaakt van de diensten van Blom Consultancy bv en alleen voor de realisatie van de in deze 
overeenkomst genoemde project(en) en/of activiteiten. 

  
Copyright Het copyright op alle door Blom Consultancy bv aangeleverde materialen blijft in handen van Blom 

Consultancy bv. Alle documenten welke door u, met ondersteuning van Blom Consultancy bv, zijn 
gemaakt, zijn uw exclusieve eigendom. 

  
Omgang met 
voorstellen 

Het verstrekken van de informatie in voorstellen van Blom Consultancy bv aan uw medewerkers is 
toegestaan voor zover dat betrekking heeft op de in deze voorstellen genoemde project(en) en/of 
activiteiten. U borgt hierbij de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie. Kopieën van voorstellen 
en overeenkomsten kunnen gemaakt worden na schriftelijke toestemming van Blom Consultancy bv. 

  
Project-
begeleiding 

Het project zal geleid worden door een consultant. De consultant zal in principe gedurende het totale 
project uw contactpersoon zijn. De inzet van consultant en trainers kan wisselen afhankelijk van het 
onderwerp en de fase van het project. Blom Consultancy bv biedt de opdrachtgever de mogelijkheid 
om vooraf met (nieuwe) consultants en trainers kennis te maken. 

  
Bescherming 
bovenstaande 
rechten 

In het geval u zich niet houdt aan bovenstaande, is Blom Consultancy bv het recht voorbehouden om 
maatregelen te nemen om haar rechten zeker te stellen. 

  
Toepasselijk 
recht 

Op alle overeenkomsten met en/of voorstellen van Blom Consultancy bv is het Nederlands recht van 
toepassing. Geschillen voortkomend uit enig voorstel van of overeenkomst met Blom Consultancy bv 
zullen worden voorgelegd aan een in Nederland gevestigde rechtbank. 

	


