
Algemene voorwaarden 
Exploressa 
 

1. Algemeen  
1.1. Exploressa is een eenmanszaak, gevestigd in Medemblik en 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71840265. Het 
vestigingsadres van Exploressa is Vlietsingel 37, 1671 MX Medemblik.  

 

Heb je vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden? Neem 
dan gerust contact op:  

 

E-mail: info@exploressa.com  

WhatsApp: +31 644800844  

 

2. Definities  
2.1. In deze algemene voorwaarden hebben deze woorden de volgende 
betekenis:  

a. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;  

b. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon waarmee Exploressa een 
overeenkomst is aangegaan of waaraan Exploressa een aanbod deed;  

c. Opdracht: de door Exploressa en de Opdrachtgever overeengekomen 
dienstverlening;  

d. Partijen: Exploressa en de Opdrachtgever;  

e. Schriftelijk: hieronder wordt in deze algemene voorwaarden ook het 
gebruik van elektronische communicatiemiddelen begrepen, zolang de 
authenticiteit van de elektronische communicatie en de identiteit van de 
afzender voldoende vaststaat.  

 

3. Toepasselijkheid  
3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding,                   
offerte en overeenkomst van of met Exploressa en alle overige                   
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werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Exploressa.  

3.2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende 
of vervolgopdrachten.  

3.3. De toepasselijkheid van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde 
algemene voorwaarden, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

3.4. Partijen kunnen in goed overleg afspraken maken die afwijken van deze 
algemene voorwaarden, indien dit schriftelijk wordt vastgelegd.  

 

4. Aanbiedingen en totstandkoming van de 
Opdracht  
4.1. Oriënterende gesprekken, aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en 
verplichten de Opdrachtgever nergens toe.  

4.2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 
dagen na verzending.  

4.3. Uitsluitend de in het aanbod aangegeven omschrijving van de 
Opdracht is bindend. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst 
blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de 
Opdracht te wijzigen of aan te vullen, kan Exploressa hiertoe besluiten. Een 
wijziging kan gevolgen hebben voor de overeengekomen investering en 
termijn(en). Exploressa zal dit zo snel mogelijk aan Opdrachtgever laten 
weten.  

4.4. De Opdracht dient in principe door de Opdrachtgever expliciet en 
schriftelijk te worden aanvaard. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, maar 
er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat Exploressa kan 
beginnen, wordt het aanbod door Exploressa als aanvaard beschouwd.  

4.5. Exploressa heeft het recht haar prijzen op elk gewenst moment te 
wijzigen. Exploressa zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op 
de hoogte stellen.   

4.6. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en 
aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.  

4.7. Exploressa kan niet gehouden worden aan een aanbod of offerte, 
indien de Opdrachtgever had kunnen begrijpen dat het aanbod of de 
offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  

 

5. Uitvoering van de Opdracht  
5.1. Exploressa doet haar best om de Opdracht zo goed mogelijk uit te 
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voeren, maar zij kan niet beloven dat er een bepaald gewenst resultaat 
wordt behaald. Exploressa heeft een inspanningsverplichting. 
Opdrachtgever begrijpt dat enkel hij verantwoordelijk is voor de te behalen 
doelen en resultaten: Exploressa heeft een ondersteunende rol en spant 
zich in om de handvatten te geven die Opdrachtgever nodig heeft voor 
een succesvol bedrijf. 

5.2. Exploressa doet haar best om de Opdracht binnen een redelijke 
termijn te voltooien. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, heeft een 
overeengekomen tijdstip slechts een indicatief karakter en in geen geval 
een fataal karakter.  

5.3. Indien de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, mag Exploressa de 
werkzaamheden voor een volgende fase opschorten, indien de 
Opdrachtgever nog niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft 
voldaan of de resultaten van een vorige fase nog niet heeft goedgekeurd.  

5.4. Als de Opdrachtgever een vooruitbetaling aan Exploressa is 
verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, 
gaan de overeengekomen termijnen voor het uitvoeren van de Opdracht 
pas in, nadat Exploressa de betaling en alle voor de uitvoering van de 
Opdracht benodigde informatie en materialen heeft ontvangen.  

5.5. Voor het intreden van verzuim is steeds een schriftelijke 
ingebrekestelling vereist, waarbij aan Exploressa een redelijke termijn zal 
worden gegund, om alsnog na te komen, welke in ieder geval 14 dagen 
zal bedragen.  

5.6. Exploressa heeft het recht om voor de uitvoering van de Opdracht 
derden in te schakelen (ook zonder toestemming van de Opdrachtgever). 
Artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 BW zijn niet van toepassing. Ook artikel 6:76 
BW is uitgesloten.  

5.7. Bij de uitvoering van de werkzaamheden maakt Exploressa gebruik van 
e-mail, mobiele apparatuur en overige (elektronische) 
communicatiemiddelen. De Opdrachtgever accepteert de risico’s die 
verbonden zijn met deze wijzen van communiceren (bijvoorbeeld hacking, 
dan wel derden die zich bewust worden van de inhoud van online 
gesprekken).  

5.8. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de dienst(en) die Exploressa 
levert geen geneeskundige behandelingsovereenkomst in de zin van de 
Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) inhoudt. 
Bespreek psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerde arts.  

5.9. De dienstverlening van Exploressa is volledig online. Opdrachtgever 
dient te zorgen voor een goede internetverbinding. Opdrachtgever dient 
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Exploressa op het afgesproken tijdstip voor een (coaching) sessie te 
bellen. De duur van het gesprek wordt verminderd met het aantal minuten 
dat Opdrachtgever te laat is voor het gesprek.   

5.10. De Exploressie Sessie kan eenmalig verzet worden door de 
Opdrachtgever, indien hij dit uiterlijk 24 uur voor aanvang laat weten en 
Opdrachtgever een geldige reden aandraagt. Voor het coaching 
programma en losse coaching sessies geldt dat de Opdrachtgever een 
gesprek eenmalig kan verzetten, indien Opdrachtgever dit uiterlijk 24 uur 
voor aanvang van het gesprek via de mail laat weten en Opdrachtgever 
een geldige reden aandraagt.   

5.11. Exploressa kan besluiten om een gesprek te verplaatsen. Dit zal door 
Exploressa via de mail of WhatsApp worden gecommuniceerd. 

5.12. Enkel bij het coaching programma is er tussentijds contact mogelijk 
via de mail of WhatsApp.  Exploressa is bereikbaar van maandag tot en 
met vrijdag, binnen de grenzen van wat redelijk is. Opdrachtgever krijgt 
binnen 48 uur een reactie op zijn e-mail of Whatsapp bericht.  

5.13. Opdrachtgever kan het coaching programma en de losse coaching 
sessies niet onderbreken of opschorten, tenzij hiervoor dringende redenen 
zijn en Exploressa hiermee heeft ingestemd.  

 

6. Einde van de Opdracht  
6.1. Tenzij er tussen Partijen andere afspraken zijn gemaakt, kan de 
Opdracht niet (tussentijds) door de Opdrachtgever worden beëindigd. 
Indien Opdrachtgever besluit niet (langer) gebruik te maken van de 
diensten van Exploressa, is Opdrachtgever 100% van de overeengekomen 
investering verschuldigd.   

6.2. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, 
surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, is de 
andere partij gerechtigd de Opdracht zonder inachtneming van een 
opzegtermijn en zonder gerechtelijke tussenkomst voortijdig te 
beëindigen.  

6.3. Bij ontbinding van de Opdracht zijn de vorderingen van Exploressa 
op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.  

6.4. Het is Exploressa toegestaan om de overeenkomst schriftelijk en 
zonder opzegtermijn te beëindigen, op elk moment en om welke 
reden dan ook, zonder dat dit leidt tot schadeplichtigheid voor 
Exploressa.  
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7. Medewerking door de Opdrachtgever  
7.1. De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat 
redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van 
de Opdracht mogelijk te maken. Opdrachtgever zal zich actief inzetten om 
de opdrachten en het huiswerk te maken.  

7.2. De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alle informatie, 
licenties, vergunningen en / of materialen, welke Exploressa redelijkerwijs 
nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de Opdracht, tijdig 
aan Exploressa worden verstrekt. Exploressa is gerechtigd de uitvoering 
van de Opdracht op te schorten totdat het benodigde is verstrekt.  

7.3. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, 
betrouwbaarheid en volledigheid van alle aan Exploressa verstrekte 
informatie en materialen.  

 

8. Investering 
8.1. De investering wordt gespecificeerd in het aanbod van Exploressa. 

8.2. Alle door Exploressa genoemde bedragen zijn in euro’s uitgedrukt, 
exclusief BTW, eventuele onkosten, eventuele bijkomende 
(internationale transactie) kosten en andere eventuele heffingen die 
van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is aangegeven.   

 

9. Betalingsvoorwaarden  
9.1. Exploressa zal een (elektronische) factuur sturen aan de 
Opdrachtgever. Opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie. De 
betalingstermijn voor door Exploressa verzonden facturen bedraagt 14 
kalenderdagen na de factuurdatum.  

9.2. Betaling dient te geschieden op een door Exploressa aan te geven 
wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is 
overeengekomen.  

9.3. Exploressa is gerechtigd de Opdrachtgever bij vooruitbetaling te 
factureren. In dat geval zal Exploressa niet beginnen met de uitvoering 
van haar werkzaamheden, voordat de vooruitbetaling is ontvangen.   

9.4. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Exploressa nog 
geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist 
en is de Opdrachtgever de wettelijke handelsrente e.d. over het 
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openstaande bedrag verschuldigd. Alle door Exploressa te maken 
buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, zoals de kosten voor 
juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, zullen op de 
Opdrachtgever verhaald worden.  

9.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Opdrachtgever 
in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling 
aanvraagt dan wel een derde algeheel beslag op 
vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever legt, de Opdrachtgever 
overlijdt en / of indien de Opdrachtgever wordt opgeheven of ontbonden.  

9.6. Betaling dient te geschieden zonder korting, opschorting of 
verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de 
betalingsverplichting niet op.  

 

10. Aansprakelijkheid  
10.1. Exploressa is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbare 
directe schade, voortvloeiende uit de uitvoering van de Opdracht. 

10.2. Exploressa is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder 
mede begrepen schade door bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, 
gederfde winst, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens 
of reputatieschade. 

10.3. Exploressa is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan voor de 
Opdrachtgever of derden als gevolg van enig handelen of nalaten van de 
Opdrachtgever of zijn ondergeschikten, zoals - maar niet beperkt tot - door 
de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens / 
materialen.  

10.4. Exploressa is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan voor de 
Opdrachtgever, indien de Opdrachtgever niet tijdig heeft geklaagd 
conform artikel 16.   

10.5. Exploressa is niet aansprakelijk voor gedragingen van in het kader van 
de uitvoering van de overeenkomst (door of namens de Opdrachtgever) 
ingeschakelde derden, waaronder toeleveranciers, dan wel door 
Exploressa aanbevolen derden waar Opdrachtgever gebruik van heeft 
gemaakt. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten. 

10.6. De aansprakelijkheid van Exploressa jegens de Opdrachtgever en 
derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de 
uitvoering van de Opdracht, is te allen tijde beperkt tot de 
overeengekomen vergoeding zoals vermeld op de (laatst toegezonden) 
factuur, met een maximum van € 1.000.  
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10.7. De beperkingen van de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel 
komen te vervallen indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de 
zijde van Exploressa. 

10.8. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen 
Exploressa is 1 jaar. 

 

11. Vrijwaring  
11.1. De Opdrachtgever is gehouden om Exploressa te vrijwaren en 
schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden, van welke aard en 
uit welke hoofde dan ook, die verband houden met de uitvoering van de 
Opdracht, behoudens het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van 
Exploressa. 

11.2. Als derden Exploressa aanspreken, zal de Opdrachtgever haar zowel 
buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in de gegeven 
omstandigheden verwacht mag worden. Alle kosten en schade aan de 
zijde van Exploressa en derden komen verder voor rekening en risico van 
de Opdrachtgever.  

 

12. Intellectuele eigendomsrechten  
12.1. Tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen, blijft Exploressa 
steeds en te allen tijde de rechthebbende van alle uit de Opdracht 
voortkomende rechten van intellectuele eigendom op de resultaten uit 
de Opdracht. Hiertoe behoren onder andere het auteursrecht, merkrecht, 
tekening- of modelrecht en het octrooirecht. Indien een dergelijk recht 
slechts verkregen kan worden door een registratie of depot, is uitsluitend 
Exploressa daartoe bevoegd, tenzij Partijen schriftelijk anders 
overeenkomen.  

12.2. Om de Opdracht optimaal uit te kunnen voeren, verleent de 
Opdrachtgever een eeuwigdurend, universeel, niet-exclusief recht aan 
Exploressa om door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde inhoud te 
kopiëren, aan te passen, tentoon te spreiden, er afgeleide werken van te 
maken of te distribueren.  

12.3. De Opdrachtgever verkrijgt een eenmalig, niet-exclusief, 
niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar gebruiksrecht, om door 
Exploressa aangeleverd materiaal voor eigen gebruik te gebruiken. Dit 
gebruiksrecht geldt slechts zolang de Opdrachtgever voldoet aan zijn 
financiële verplichtingen. Zonder voorafgaande toestemming van 
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Exploressa mag dergelijk materiaal niet openbaar worden gemaakt, 
verveelvoudigd, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld 
aan derden.  

12.4. Exploressa is gerechtigd gebruik te maken van de vervaardigde 
werken, handelsnaam en het logo/merk van de Opdrachtgever voor 
eigen promotiedoeleinden.  

 

13. Overmacht  
13.1. Exploressa hoeft haar verplichtingen uit de Opdracht niet na te 
komen indien zij gehinderd wordt in de nakoming als gevolg van een 
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, 
een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar 
rekening komt.  

13.2. In het geval van overmacht worden alle op Exploressa rustende 
verplichtingen jegens de Opdrachtgever opgeschort.  

13.3. Indien de overmachttoestand langer dan 2 maanden voortduurt zal 
iedere partij gerechtigd zijn de overeenkomst door een schriftelijke 
verklaring aan de wederpartij voor het nog niet uitgevoerde gedeelte 
ervan te ontbinden, zonder over en weer tot enigerlei schadevergoeding 
te zijn gehouden.  

13.4. De Opdrachtgever is gehouden de factuur voor het reeds uitgevoerde 
gedeelte van de overeenkomst te voldoen.  

 

14. Vertrouwelijk  
14.1. Partijen zullen geen vertrouwelijke informatie verstrekken aan derden 
in het kader van de uitvoering van de Opdracht en na afloop hiervan, tenzij 
verstrekking van informatie redelijkerwijs nodig is om de Opdracht uit te 
voeren of er een wettelijke plicht tot bekendmaking rust op (een van) de 
Partijen. 

14.2. Informatie is vertrouwelijk, indien Exploressa of de Opdrachtgever kan 
begrijpen dat deze informatie een vertrouwelijk karakter heeft of wanneer 
dit is medegedeeld door de ander.  

 

15. Toepasselijk recht en geschillen  
15.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de Opdrachtgever en Exploressa is 
Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan met de 
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Opdrachtgever of andere derden, die voortvloeien uit deze 
rechtsverhoudingen zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, 
en worden uitsluitend beslist door, de rechtbank Noord-Holland.  

 

16. Klachten  
16.1. Klachten dienen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een termijn 
van 14 dagen na het ontstaan hiervan en uiterlijk binnen 5 dagen na 
beëindiging van de overeenkomst worden ingediend bij Exploressa. 
Indien Opdrachtgever een klacht heeft over de factuur, dient 
Opdrachtgever deze in te dienen binnen 14 dagen na factuurdatum, door 
een e-mail te sturen naar info@exploressa.com. Indien een klacht op tijd 
en op de juiste wijze is ingediend, zal Exploressa hierop reageren binnen 4 
weken en waar mogelijk met een oplossing komen. Indien een klacht 
gegrond is, zal Exploressa het gebrek proberen te herstellen, tenzij dit 
inmiddels aantoonbaar zinloos is geworden.  
 

17. Tot slot   

17.1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de rechten en plichten uit 
deze algemene voorwaarden en de Opdracht over te dragen aan derden 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Exploressa.  

17.2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of 
vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden 
van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet 
kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die 
zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen 
bepalingen.  

17.3. Exploressa heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te 
wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Exploressa natuurlijk de 
Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van wijzigingen en / of 
aanvullingen. 
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