
 

 

Algemene voorwaarden Filosofiris.  

1.Definities 
Filosofiris: bied filosofische gesprekken in de vorm van gastlessen of gesprekken.  
Wederpartij: degene die Filosofiris opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden 
Offerte: een schriftelijk aanbond van Filosofiris aan de wederpartij om werkzaamheden te 
verrichten. 
Overeenkomst: een schriftelijke bevestiging tussen Filosofiris en wederpartij tot het verrichten 
van werkzaamheden in de vorm van een door zowel Filosofiris als wederpartij ondertekende 
offerte.  
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Filosofiris zoals die toepasselijk zijn 
op de overeenkomst.  
 
2. Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarde zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Filosofiris en op 
alle overeenkomsten die Filosofiris sluit met wederpartij. 
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts als en voor zover deze 
schriftelijk door Filosofiris aan de wederpartij zijn bevestigd.  
3. Eventuele algemene voorwaarden in gebruik bij de wederpartij zijn in de relatie van 
Filosofiris tot de wederpartij niet van toepassing, tenzij Filosofiris de toepasselijkheid van deze 
voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.  
 
3. Offertes 
1. Alle aanbiedingen van Filosofiris zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  
2. De offertes van Filosofiris zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij dit anders aangegeven 
wordt. Filosofiris is slechts aan de offertes gebonden, als de wederpartij hier schriftelijk binnen 
30 dagen mee accoord gaat en bevestiging van geeft.  
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3, lid 1 komt de overeenkomst tussen Filosofiris en de 
wederpartij eerst tot stand op het moment dat Filosofiris de opdracht schriftelijk aan de 
wederpartij heeft bevestigd. Filosofiris en de wederpartij kunnen overeenkomen dat de in de 
offerte vastgelegde afspraken en eventuele aanvullingen hierop tevens schriftelijk in een 
contract worden vastgelegd. 
 
4. Uitvoering overeenkomst 
1. Filosofiris draagt zorg voor geheelverzorgde gesprekken. Hierbij horen het voeren van de 
gesprekken door een kinderfilosoof, het materiaal en eventuele administratieve handelingen. De 
onderwerpen van gesprekken zullen vooraf besproken worden en in overleg aangepast worden 
op uw wensen. Elk gesprek duurt 60 min. Mochten daar andere wensen in liggen dan wordt dit 
in overleg overeengekomen.  
2. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle eventuele gegevens die noodzakelijk zijn voor het 
voeren van de gesprekken tijdig bij Filosofiris bekend zijn.  
4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 
Filosofiris zijn verstrekt, mag Filosofiris het uitvoeren van de overeenkomst opschorten en/ of 
kosten in rekening brengen die voortvloeien uit de vertraging conform gebruikelijke tarieven 
aan de wederpartij.  
 
5. Aansprakelijkheid 
1. Filosofirs zal zich tot het uiterste inspannen om de overeenkomst naar tevredenheid van de 
wederpartij te verrichten. Wanneer zij hierin toerekenbaar tekort komt zal Filosofiris ervoor 
mogen kiezen om geheel of gedeeltelijk de overeenkomstige werkzaamheden kosteloos 



 

opnieuw aan de bieden of overgaan tot het geheel of gedeeltelijk terugbetalen of crediteren van 
het bedrag voor die verrichte werkzaamheden of in rekening gebrachte bedrag.    
2. Iedere aanspraak van de wederpartij vervalt uiterlijk dertig werkdagen nadat de betreffende 
prestatie is verricht of zoveel eerder als door de wet is bepaald. 
3. Het in lid 1 bepaalde is niet van toepassing in de gevallen waarbij de schade een gevolg is 
van opzet of grove schuld van Filosofiris. 
 
6. Financiën 
1. Alle betalingen aan Filosofiris zullen gedaan worden door storting of overschrijving op een 
door Filosofiris aan te wijzen bank- of girorekening. 
3. De wederpartij is gehouden de door Filosofiris ingediende facturen te voldoen binnen 30 
dagen na ontvangst. 
4. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, 
wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is Filosofiris gerechtigd de 
wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim is gebleven 
ten aanzien van zijn betalingsverplichting. 
5. Wanneer de wederpartij tekort schiet in het nakomen van één of meer van haar verplichting, 
dan komen alle kosten die gemaakt worden om wel aan deze verplichtingen te voldoen op 
rekening van de wederpartij. Dit geld in ieder geval voor kosten van incassobureaus, 
deurwaarder en advocaten. Filosofiris is bevoegd bij deze kosten vast te zetten op 15 procent 
van het verschuldigde bedrag. Het in dit lid bepaalde laat  Het in dit lid bepaalde laat onverlet 
de overige aan Filosofiris toekomende rechten uit de wet of deze algemene voorwaarden. De 
wederpartij is verplicht alle door Filosofiris in redelijkheid gemaakte kosten, die verband houden 
met een gerechtelijke procedure waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het 
ongelijk is gesteld, te vergoeden. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de 
kosten van externe deskundigen, deurwaarders en advocaten. 
6. Reclames omtrent facturen moeten uiterlijk veertien dagen na factuurdatum schriftelijk bij 
Filosofiris worden ingediend. Na deze periode vervalt iedere aanspraak. 
7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de 
vorderingen van Filosofiris en de verplichtingen van de wederpartij jegens Filosofirs 
onmiddellijk opeisbaar zijn. 
8. Filosofiris is gerechtigd onvoorziene prijsverhogingen na de totstandkoming van de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan de wederpartij door te berekenen. Filosofiris is 
verplicht de wederpartij zo spoedig mogelijk omtrent deze prijsverhogingen te informeren. 
Filosofiris kan de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst 
verhogen, met dien verstande dat de wederpartij bevoegd is de overeenkomst te ontbinden, 
indien zij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 
 
7. Annulering bijeenkomsten 
1. De bedenktijd op een individuele inschrijving is 14 dagen. 
2. Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een activiteit van Filosofiris houdt dit in ze een 
deelnameplaats voor u vrijhoudt en er kosten worden gemaakt. Dit houdt in dat u zich heeft 
verplicht de deelnamekosten voor deze activiteit te betalen. Annuleren is daardoor niet 
mogelijk. Wanneer u verhinderd bent om op de afgesproken datum aan de activiteit deel te 
nemen, bestaat de mogelijkheid in om in overleg een vervanger in uw plaats deel te laten 
nemen. 
 
8. Intellectueel eigendom 
1. Zoals bepaald in artikel 9 behoud Filosofiris zich de rechten en bevoegdheden voor die haar 
toekomen op grond van de auteurswet. 
2. Alle rechten van intellectueel of industrieel eigendom van toepassing op de overeenkomst of 
ter beschikking gestelde materialen, documenten, offertes en publicaties berusten uitsluitend bij 



 

Filosofiris. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die 
uitdrukkelijk worden toegekend en overige zal hij genoemde zaken niet vermeerderen of 
kopiëren.   
3. Het is de wederpartij niet toegestaan om enige vorm van aanduiding van intellectuele 
eigendommen of handelsnamen uit documenten, publicaties of andere materialen te verwijderen 
of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en 
geheimhouding. 
 
9. Vertrouwelijkheid 
De wederpartij mag , tenzij nadrukkelijk aangegeven, ter beschikbare materialen, documenten, 
programmatuur of andere zaken met vertrouwlijke informatie en bedrijfsgeheimen niet aan 
derden bekend maken of in gebruik geven. Materialen, documenten en programmatuur mogen 
alleen gebruik worden voor het doel waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld. Onder derden 
vallen ook alle personen werkzaam binnen de organisatie van de wederpartij die deze 
materialen niet noodzakelijk hoeven te gebruiken.  
 
11. Overmacht 
1. Filosofiris is niet aansprakelijk voor het niet toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van 
haar verplichtingen. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is, worden de 
verplichtingen van Filosofiris opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming 
niet mogelijk is, langer duurt of zal duren dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de 
overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding 
bestaat. 
2. Indien Filosofiris bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen 
heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd het 
reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij 
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 
3. Van overmacht van Filosofiris is onder meer sprake in geval van stakingen, ziekte van door 
haar ingeschakeld personeel of ziekte van 
door haar ingeschakelde derden, overlijden van partner, kinderen en ouders, gebrek aan 
materialen, stagnatie bij haar toeleveranciers en niet nakoming van haar verplichtingen door 
derden. 
 
12. Geheimhouding 
Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor 
Filosofiris en haar medewerkers. 
 
13. Wijzigingen 
1. In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet of indien wijzigingen noodzakelijk zijn, 
stelt Filosofiris en de wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte.  
2. Wanneer partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit 
van invloed zijn op de tijd die nodig is voor voltooiing van de uitvoering. Filosofiris zal de 
wederpartij zo snel mogelijk hiervan op de hoogte stellen, net als van de eventuele financiële en 
kwalitatieve gevolgen van de aanvulling of wijziging. 
3.Filosofiris heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, met dien 
verstande dat de wederpartij die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van  
 
haar beroep of bedrijf bevoegd is de overeenkomst te ontbinden, indien sprake is van een 
wezenlijke wijziging of aanvulling van de overeenkomst. Indien de wijziging of aanvulling het 
gevolg is van omstandigheden die voor rekening komen van Filosofiris, zullen aan de 
wederpartij geen meerkosten in rekening worden gebracht. 
 



 

 
14. Niet nakoming 
Indien de wederpartij één van haar verplichtingen aan Filosofiris niet nakomt of Filosofiris vreest 
dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen en: 
• de wederpartij niet in staat is om op een eerste verzoek van Filosofiris adequate zekerheid 
voor de nakoming van haar verplichtingen te stellen, of 
• er beslag wordt gelegd op zaken van de wederpartij, of 
• de wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd, of 
• in staat van faillissement wordt verklaard, of 
• anderszins de vrije beschikking over haar vermogen verliest, 
dan heeft Filosofirs het recht (verdere) uitvoering van alle met de wederpartij gesloten 
overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, onverminderd het recht van Filosofiris op schadevergoeding. 
 
15. Eigendomsvoorbehoud 
Alle door Filosofiris geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de wederpartij voldaan heeft 
aan de overeenkomst die gesloten is. Ook de tekortkoming hierin worden meegenomen en 
moeten voldaan worden alvorens aan de geleverde zaken worden voldaan.  
 
16. Klachten 
1. In eerste instantie gaat Filosofiris met de wederpartij in gesprek om in overleg de klacht naar 
tevredenheid op te lossen.  
2. Is de wederpartijen alsnog niet tevreden over de verrichte werkzaamheden en oplossing van 
Filosofiris dan zal Filosofiris u verwijzen naar de persoon waarbij u uw klacht onafhankelijk kan 
laten behandelen.  
 
17. Geschillen 
1. Iedere overeenkomst tussen een wederpartij en Filosofiris wordt beheerst door Nederlands 
recht. 
2. Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming, uitleg en uitvoering 
van de overeenkomst met Filosofiris, zullen waar mogelijk in onderling overleg tot een 
oplossing worden gebracht  
3. Er is sprake van een geschil indien één der partijen dit schriftelijk aan kenbaar heeft gemaakt. 
 

 

 


