Algemene Voorwaarden:
Van toepassing op bedrijven:
Afzeggingen
Een opdracht kan tot 72 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Hierna wordt 50 procent van
de offerte in rekening gebracht.
Wanneer er niet wordt afgezegd, wordt 100 procent van de offerte in rekening gebracht.
Offerte
Een afgegeven offerte is dertig dagen geldig.
Wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte van Aan de stamtafel, dient de offerte
ondertekend te worden door de opdrachtgever en binnen de gestelde termijn, vermeld op de
offerte, teruggezonden worden.
Duur van een bijeenkomst
Voor alle activiteiten wordt van tevoren een bepaalde tijdsduur afgesproken. Wanneer een
afgesproken activiteit uitloopt door omstandigheden van de kant van de opdrachtgever, dan zal de
benodigde extra tijd in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever. Wanneer de
tijdsoverschrijding aan Aan de stamtafel te wijten is, worden er geen extra kosten in rekening
gebracht bij de opdrachtgever.
Facturering
Een factuur dient uiterlijk 30 dagen na ontvangst betaald te zijn.
De offerte en factuur worden bij voorkeur digitaal verzonden, tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk
anders verzoekt.
Beperkte verantwoordelijkheid
Aan de stamtafel ondersteunt bedrijven om zelf keuzes te maken bij ethische dilemma's. Aan de
stamtafel zal op geen enkele wijze in gesprekken sturen richting een bepaalde keuze.
Aan de stamtafel is niet verantwoordelijk voor de door opdrachtgever en de deelnemende
medewerkers van opdrachtgever te maken keuzes en de daaruit voortvloeiende consequenties.
Privacy
Alles wat binnen de afgesproken activiteiten besproken wordt, zal door Aan de stamtafel niet aan
derden in welke vorm dan ook verstrekt worden. Mocht Aan de stamtafel toch informatie willen
verstrekken aan derden, dan zal zij voor deze verstrekking eerst toestemming vragen aan de
opdrachtgever.
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Eventuele geschillen
Geprobeerd zal worden geschillen eerst in gezamenlijk overleg tot een goed einde te brengen.
Wanneer dit niet of niet voldoende lukt, kan de desbetreffende partij een beroep doen op het
Nederlands Recht.
Wijzigingen in algemene voorwaarden
Wijzigingen in de algemene voorwaarden, zullen meteen op de website geplaatst worden
Opdrachtgevers van lopende opdrachten zullen zo snel mogelijk schriftelijke op de hoogte gebracht
worden van de wijzigingen.
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