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Algemene Leveringsvoorwaarden Maak Meer Mogelijk  

Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van Maak Meer Mogelijk, 

hierna te noemen ‘MMM’. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 

aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan door of van MMM. Bij 

iedere aanbieding, offerte, dienst en/of overeenkomst, zullen door MMM de 

algemene voorwaarden worden meegezonden. Door acceptatie van een aanbieding, 

offerte, dienst en/of overeenkomst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst 

verklaart u tevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. 

1. DEFINITIES 

a. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon met wie MMM een overeenkomst sluit tot 

het leveren van diensten.  

b. Online training: een training van MMM die online te volgen is via het internet op 

een computer, laptop of Mac. 

2. TOEPASSELIJKHEID 

a. Deze algemene voorwaarden worden altijd meegezonden met een aanbieding, 

offerte, dienst en/of overeenkomst. Door akkoord te gaan met de aanbieding, offerte, 

dienst en/of overeenkomst gaat de cliënt tevens akkoord met de algemene 

voorwaarden. 

b. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer 

dit expliciet in een overeenkomst tussen de cliënt en MMM opgenomen wordt. 

3.FACTURERING/BETALING 

a. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na dagtekening, op de 

door MMM aangewezen bank -of girorekening. Bij niet-tijdige betaling is de cliënt 

van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende 

ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd. Indien 

MMM zijn vordering op cliënt ter incasso uit handen geeft, is cliënt alle gerechtelijke 

en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, 

b. Voor aanvang van de online trainingen van MMM is, onverminderd het gestelde in 

Art. 3 a van deze Algemene Leveringsvoorwaarden, vooruitbetaling van tenminste 50 

procent van het totaalbedrag verschuldigd.  
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4. DUUR EN BEËINDIGING 

a. Cliënt kan een afspraak voor een Skype- of livesessie, of deelname aan een 

workshop kosteloos annuleren binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak. Cliënt 

dient dit per e-mail te doen.  

b. Bij annulering korter dan 48 uur voor aanvang van de afspraak voor een Skype- of 

livesessie, of deelname aan een workshop, wordt 50 procent van de kosten in 

rekening gebracht. Cliënt is gerechtigd een andere deelnemer aan te wijzen voor 

deelname aan de afgesproken dienst, na overleg met MMM. Het staat MMM vrij om 

een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren. 

c. MMM kan een overeenkomst met de cliënt direct beëindigen wanneer de cliënt zich 

niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met MMM gesloten overeenkomst(en) 

inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden. 

d. Na ontvangst van persoonlijke inloggegevens ten behoeve van toegang tot een 

online training van MMM en al het bijbehorende materiaal, heeft cliënt in geen enkel 

geval recht op restitutie van het cursusbedrag.   

5. LEVERING EN LEVERTIJD 

a. MMM verzendt, na ontvangst van de benodigde betaling, de inloggegevens voor 

deelname aan een online training per e-mail, minimaal 1 dag voor aanvang van de 

betreffende training.  

b. Mocht MMM onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan 

haar verplichtingen te voldoen, kan MMM alleen schriftelijk in gebreke worden 

gesteld, waarbij MMM een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar 

verplichtingen na te komen. 

6. OVERMACHT 

a. MMM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer MMM als gevolg van 

overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen. 

b. MMM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet 

waarin het buiten de schuld van MMM niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd. 

c. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal MMM alsnog aan alle 

verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer 

mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en MMM 

geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling 

overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door 

MMM tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden. 

d. In aanvulling op al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt 

verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden overmacht aan de zijde van MMM 

op: 
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I) Tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld 

als gevolg van ziekte, overlijden, arbeidsongeschiktheid, zwangerschapsverlof, 

persoonlijke onmisbaarheid of beëindiging van overeenkomst van opdracht of 

freelancercontract. 

II) Computer, fax en modem storingen. 

III) Oorlog(sgevaar), terrorisme, oproer, molest, brand- of waterschade, werkstaking, 

overheidsmaatregelen, verzuim en/of toerekenbaar tekortschieten van door MMM 

ingeschakelde derden of alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat 

gebondenheid niet meer van MMM kan worden gevergd. 

7. COPYRIGHT 

a. Al het door MMM vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke 

toestemming van MMM niet worden bewerkt of verwerkt op welk medium dan ook.  

b. Het eigendom van door MMM verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen 

blijft volledig bij MMM, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen 

wordt. In het laatste geval kan MMM hiervoor een vergoeding bedingen.  

c. MMM behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen 

kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke 

informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

d. Inloggegevens voor een online training van MMM zijn strikt persoonlijk en mogen 

niet met derden worden gedeeld.  

8. OVERIG 

a. MMM zal geen persoonlijke gegevens van de cliënt aan derden verstrekken zonder 

dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele 

vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst 

verstrekt is aan MMM. 

 

Amsterdam, 27 december 2015 
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