
Boerderij de Zalm MEET SLEEP REBAPANCE
Leverings- & annuleringsvoorwaarden

Beste gast,

Hierbij onze leverings- & annuleringsvoorwaarden. We hopen deze natuurlijk  niet te hoeven te 
gebruiken, maar soms is dit toch handig om te weten voor alle partijen. Op het moment dat je bij 
ons verblijft, een reservering maakt voor meet sleep of rebalance gelden deze voorwaarden en ga 
je hier automatisch mee akkoord. Deze voorwaarden zijn te  vinden op onze site en we 
verstrekken je deze ook met plezier via de mail. Tot snel!

Hartelijke groeten, 

Wouter en Astrid

Boerderij de Zalm

NB Aanvullend op de voorwaarden. Mocht je voor meerdere onderdelen een reservering doen. 
Voorbeeld als groep, zowel voor begeleiding, slapen en vergaderen(meet en sleep), dan gelden 
hierbij de voorwaarden voor rebalance en meet en lange termijn verhuring en voor het gehele 
reserveringsbedrag.  De voorwaarden met de langste termijn telt in dit geval.

Algemene voorwaarden Boerderij De Zalm, Rebalance

Artikel 1 Partijen en definities 

1. Boerderij De Zalm: Vennootschap onder firma Boerderij de Zalm, gevestigd te Schalkwijk aan de Pothuizerweg 19 (3998 NB), 
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59451947, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Verdere gegevens van Boerderij De Zalm:

Website: www.boerderijdezalm.nl

Email: info@boerderijdezalm.nl

Telefoonnummer: 06 403 55 210 / 06 155 20 416

Btw-identificatienummer: NL 853494320B01

3. Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van de aangeboden dienst van Boerderij De Zalm.

4. Dienstverleners: derden die in overleg met Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken.

5. Arrangement: een combinatie van diensten en behandelingen van Boerderij De Zalm.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle correspondentie, documentatie, (toekomstige) aanbiedingen, overeenkomsten en andere 
verbintenisrechtelijke relaties tussen Boerderij De Zalm en Opdrachtgever.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, blijven de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de 
nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. 
vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.
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Artikel 3 Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Boerderij De Zalm de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk heeft 
bevestigd ofwel nadat Boerderij De Zalm, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering van de opdracht.

2. De offerte geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, tenzij anders overeengekomen en behoudens tegenbewijs.

3. Tenzij anders overeengekomen, bestaat een arrangement uit twee delen. Een deel dat plaatsvind op de locatie en met de 
faciliteiten van Boerderij De Zalm, waarbij Opdrachtgever enige tijd bij Boerderij De Zalm verblijft en een bestaande uit individuele 
coaching en/of begeleiding. Het deel van het arrangement dat bestaat uit  kan een arrangement na de totstandkoming van de 
overeenkomst niet meer worden gewijzigd. Indien het arrangement voorziet in een Coaching/begeleiding tegen een uurtarief kunnen 
deze uren wel in overleg met Boerderij De Zalm worden uitgebreid.

4. De overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van de benodigde 
locatie, personen en hulpmiddelen van Boerderij De Zalm.

5. Partijen treden in overleg over de eventuele inschakeling van Dienstverleners. Indien daartoe wordt besloten komt een aparte 
overeenkomst tussen Opdrachtgever en Dienstverlener tot stand die losstaat van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Boerderij
De Zalm, dit geldt ook indien de betaling van de factuur van de Dienstverlener via Boerderij de Zalm verloopt.

6. De verbintenis van Boerderij De Zalm bestaat te allen tijde uit een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk geen resultaatverbintenis.

7. Boerderij De Zalm is te allen tijde gerechtigd een door haar ingeschakelde Dienstverlener bij het Arrangement te vervangen door 
een andere.

8. Boerderij De Zalm zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, 
waardoor Opdrachtgever Boerderij De Zalm bij overschrijding van de termijn altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een
geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie te kunnen overgaan. 

9. Het staat Boerderij De Zalm vrij het Arrangement te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst 
uitgesloten.

10. Boerderij De Zalm heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een Arrangement.

Artikel 4 Prijzen en betaling

1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, verstuurt Boerderij De Zalm de bijbehorende factuur. Betaling dient te geschieden
binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het Arrangement. Bij boekingen minder dan 30 dagen 
voor aanvang van het Arrangement dient het bedrag per omgaande voldaan te worden. 

2. Bij niet tijdige betaling heeft Boerderij De Zalm het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat Opdrachtgever echter niet 
van zijn betalingsverplichting.

3. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Boerderij De Zalm is het Opdrachtgever niet toegestaan enige verplichting te 
verrekenen en/of op te schorten en/of bedragen daarop in te houden.

Artikel 5 Verbintenissen van Opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt Boerderij De Zalm in de gelegenheid de overeenkomst uit te voeren. Opdrachtgever verplicht zich de benodigde 
medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Boerderij De Zalm. Hieronder wordt onder andere begrepen:

a) Ervoor te zorgen dat Boerderij De Zalm tijdig kan beschikken over alle benodigde gegevens;

b) Naleving van het huishoudelijk reglement en overige instructies van Boerderij De Zalm.

c) Alle aanwijzingen van Boerderij De Zalm en hulpverleners op te volgen;

2. Indien Opdrachtgever de verplichtingen uit dit artikel niet naleeft, kan Opdrachtgever van verdere deelname van het Arrangement 
worden uitgesloten. Dit geeft de Opdrachtgever geen rechten op restitutie van gelden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Boerderij De Zalm tegen alle aanspraken van derden als gevolg van het niet naleven van de in dit artikel 
bedoelde verplichtingen.

4. Opdrachtgever erkent dat de effectiviteit van behandelingen en sessies van een arrangement deels afhankelijk is van de 
inspanningen en bereidwilligheid van Opdrachtgever en Opdrachtgever verklaart onbevooroordeeld aan de sessies deel te nemen.

5. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart Opdrachtgever in goede fysieke en mentale gezondheid te verkeren. Bij
twijfel over de medische toestand, bij medicijngebruik of indien behorend tot een risicogroep, verklaart Opdrachtgever slechts 
geboekt te hebben na overleg met en toestemming van de eigen huisarts of medisch specialist.
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Artikel 6 Annulering en vervanging

1. Het Overeenkomst kan tot vier weken voor de overeengekomen startdatum van het Arrangement, in overleg met Boerderij De Zalm, 
kosteloos door Opdrachtgever worden geannuleerd. Bij annulering binnen vier weken voorafgaand aan de startdatum heeft 
Opdrachtgever geen recht op enige restitutie van betaalde gelden of vergoedingen.

2. Annulering is uitsluitend schriftelijk of elektronisch per email mogelijk; als datum van annulering geldt de datum waarop de 
annulering door Boerderij De Zalm is ontvangen.

3. Boerderij De Zalm is gerechtigd om het Arrangement tot uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan het Arrangement te annuleren. 
Opdrachtgever wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gebracht. Bij annulering als hier bedoeld zal Boerderij De Zalm het door
Opdrachtgever betaalde bedrag restitueren.

4. Indien Opdrachtgever niet in staat is het door hem of haar geboekte Arrangement bij te wonen, is vervanging toegestaan, mits de 
gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Boerderij De Zalm zijn doorgegeven en de vervangende 
deelnemer akkoord is met deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever heeft geen recht op enige andere compensatie of 
schadevergoeding.

Artikel 7 Overname, inlenen en intellectueel eigendom

1. Het is Opdrachtgever zonder tussenkomst van Boerderij De Zalm niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming direct of 
indirect de aan het Arrangement verbonden begeleiders van Arrangementen en ondersteunend personeel te benaderen voor 
bestaande of toekomstige Arrangementen en vergelijkbare activiteiten van Opdrachtgever.

2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van Boerderij De Zalm, tijdens de uitvoering van het Arrangement en 
binnen 1 jaar na beëindiging daarvan medewerkers van Boerderij De Zalm in dienst te nemen of over indiensttreding te 
onderhandelen.

3. Boerderij De Zalm behoudt alle rechten uit hoofde van intellectueel eigendom aangaande de uitvoering van de overeenkomst 
waaronder, maar niet beperkt tot, de vormgeving en indeling van de ruimten, de inrichting van het arrangement en de behandelingen.

4. Het gebruik van beeld-of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape) is gedurende het Arrangement 
uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Boerderij De Zalm.

5. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met één van de voorgaande leden, is Opdrachtgever aan Boerderij De Zalm een direct 
opeisbare boete verschuldigd van EUR. 10.000,- per overtreding.

Artikel 8 Garantie en aansprakelijkheid

1. Boerderij De Zalm geeft geen garanties of toezeggingen aangaande enig door het Arrangement, of daarvan deel uitmakende 
behandeling of sessie, te behalen resultaat.

2. Behoudens aansprakelijkheid op grond van dwingend recht is Boerderij De Zalm bij eventuele tekortkomingen in de nakoming van 
de overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht om alsnog correct na te komen, een en ander naar redelijkheid en in overleg met 
Opdrachtgever, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op enige vergoeding.

3. Boerderij De Zalm is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door Dienstverleners.

4. Iedere aansprakelijkheid van Boerderij De Zalm jegens Opdrachtgever of derden is beperkt tot het bedrag waarop de door Boerderij 
De Zalm gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, of, indien de verzekeraar niet tot uitkeren zou 
overgaan, tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15%.

5. Aansprakelijkheid van Boerderij De Zalm strekt nooit tot vergoeding van gevolgschade en, behoudens opzet of grove schuld, 
evenmin zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.

6. Opdrachtgever vrijwaart Boerderij De Zalm voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Boerderij
De Zalm heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door Opdrachtgever onjuist, onvolledig of te laat 
verstrekte informatie, gegevens en bescheiden.

7. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Boerderij De Zalm tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 
maanden na totstandkoming van de overeenkomst.

8. Indien Opdrachtgever schade lijdt moet dit terstond aan Boerderij De Zalm worden gemeld.

9. Opdrachtgever is gehouden alles te doen dat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht om voornoemde schade zoveel mogelijk 
te beperken.
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Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst

1. Boerderij De Zalm heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel 
van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

a) Opdrachtgever zijn of haar bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Boerderij De Zalm ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;

b) Aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend, Opdrachtgever in staat van faillissement wordt 
verklaard, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of 
bewind wordt gesteld.

2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Opdrachtgever aan Boerderij De Zalm verschuldigde betalingen 
onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

Artikel 10 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, die zich buiten de invloedssfeer van Boerderij De Zalm bevinden. Hieronder is mede begrepen: 
weersomstandigheden, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, 
transportproblemen, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.

2. Tijdens perioden van overmacht worden verplichtingen van Boerderij De Zalm opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer 
dan één maand onmogelijk is of zich andere omstandigheden voordoen waardoor het voor Boerderij De Zalm onevenredig belastend 
is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Boerderij De Zalm bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Opdrachtgever en 
zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enige verplichting tot vergoeding van 
schade ontstaat.

3. Indien Boerderij De Zalm bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het 
reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

Artikel 11 Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

1. Boerderij De Zalm is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. 
Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Boerderij 
De Zalm. 

2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de 
toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis 
eveneens Nederlands recht van toepassing.

3. Indien tussen partijen een geschil ontstaat voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst is de rechter in het 
arrondissement waarin Boerderij De Zalm haar hoofdvestigingsplaats heeft, exclusief bevoegd om over het geschil te oordelen. Indien 
tussen partijen een geschil ontstaat omtrent een niet-contractuele verbintenissen is eveneens de rechter in het arrondissement 
waarin Boerderij De Zalm haar hoofdvestigingsplaats heeft, exclusief bevoegd om over het geschil te oordelen.

Deze voorwaarden zijn genaakt voor Reintjes Legal.


