
ALGEMENE VOORWAARDEN KAIHATSU 
 

Artikel 1: Begripsbepaling 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.1. Kaihatsu: VOF Kaihatsu, gevestigd in Drachten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 
Leeuwarden onder nummer 56029152. 
1.2. Opdrachtgever 
De natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht geeft tot het uitvoeren van werkzaamheden door Kaihatsu dan 
wel een uitvoerings- of leveringsovereenkomst met Kaihatsu is aangegaan. 
1.3. Overeenkomst / opdracht 
De overeenkomst of opdracht (zowel schriftelijk als mondeling) voor het leveren van producten en/of diensten of 
het uitvoeren van opdrachten. 
1.4. Advies 
Een door Kaihatsu aan de opdrachtgever uitgebracht schriftelijk of mondeling advies. 
1.5. Diensten 
Een door Kaihatsu geleverde dienst, zoals (maar niet beperkt tot) karateles, weerbaarheidstraining, shiatsu 
massage. 
 
Artikel 2: Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Kaihatsu aangaat ten aanzien van 
advies, diensten en producten. 
 
Artikel 3: Offertes en aanbiedingen 
3.1. Alle offertes zijn vrijblijvend en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is vermeld. 
3.2. Opdrachtgever aanvaardt het aanbod door ondertekening van de opdrachtbevestiging. 
3.3. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de opdrachtgever aanvaard, heeft 
Kaihatsu het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen. 
3.4. Kaihatsu kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan 
begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of 
verschrijving bevat. 
3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Kaihatsu niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht 
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor 
toekomstige orders.  
 
Artikel 4: Uitvoering opdracht 
4.1. De inhoud van de opdracht wordt bepaald door hetgeen is overeengekomen. De opdrachtgever blijft de 
eindverantwoordelijke voor de uiteindelijke invulling / inhoud die aan de opdracht is gegeven. 
4.2. De uitvoering van de opdracht geschiedt door Kaihatsu, tenzij anders is overeengekomen. Kaihatsu heeft een 
inspanningsverplichting ter zake van de aan haar verstrekte opdracht. 
4.3. Kaihatsu garandeert de opdrachtgever dat geen persoonlijke en bedrijfsgegevens, die tengevolge van de 
uitvoering van de opdracht bij Kaihatsu bekend zijn, in de openbaarheid worden gebracht, tenzij hiervoor 
toestemming wordt gegeven door de opdrachtgever. 
 
Artikel 5: Wijzigingen 
5.1 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk 
worden overeengekomen. 
5.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk 
is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Kaihatsu en opdrachtgever tijdig en in 
onderling overleg de overeenkomst aanpassen. 
5.3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van 
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Kaihatsu zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk 
hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of 
kwalitatieve consequenties heeft, zal Kaihatsu de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 
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Artikel 6: Betalingsvoorwaarden 
6.1 Tenzij anders is overeengekomen, moet de door Kaihatsu verzonden factuur binnen veertien dagen na 
dagtekening van de factuur door de opdrachtgever worden betaald. 
6.2. Betalingen geschieden in euro's op een door het Kaihatsu aangewezen bankrekening. 
6.3. Indien betaling achterwege blijft, is Kaihatsu gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten. 
6.4. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal 
opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, daarover vanaf de vervaldatum de wettelijke rente 
verschuldigd zijn. 
6.5. In geval opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Kaihatsu gerechtigd 
alle gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten ter zake de incassering van de alsdan opeisbare bedragen aan 
opdrachtgever in rekening te brengen. 
 
Artikel 7: Aansprakelijkheid 
7.1. Het gebruik maken van dienstverlening van Kaihatsu is geheel voor eigen risico van Opdrachtgever. 
7.2. Kaihatsu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van 
ongeval of letsel van Opdrachtgever. 
7.3. Kaihatsu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van 
Opdrachtgever. 
7.4. Kaihatsu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door vrijwilligers, derden, mede-
beoefenaren, deelname aan wedstrijden (lichamelijk letsel). 
7.5. Kaihatsu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Kaihatsu is uitgegaan van 
door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
 
Artikel 8: Intellectuele eigendom  
8.1.Kaihatsu behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en 
andere intellectuele wet- en regelgeving. Kaihatsu heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst 
aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt 
vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 
 
Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen 
9.1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kaihatsu partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook 
indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de 
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 
9.2.De rechter in de vestigingsplaats van Kaihatsu is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, 
tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Kaihatsu het recht het geschil voor te leggen aan de 
volgens de wet bevoegde rechter. 
9.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een 
geschil in onderling overleg te beslechten. 
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