
 
 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN NVLF 

 

Artikel 1 Algemeen 

 

Lid 1 Dit zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging voor 

logopedie en Foniatrie (hierna: NVLF), gevestigd te Woerden, ingeschreven bij de 

kamer van Koophandel onder nummer 40464115. 

Lid 2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening door of namens de 

NVLF, door NVLF verstrekte offertes, alsmede met NVLF gesloten overeenkomsten.  

Lid 3 De NVLF sluit de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van een 

wederpartij uit.  

Lid 4 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn 

overeengekomen. 

Lid 5 In het geval dat één of meer bepalingen uit deze voorwaarden geheel of ten dele 

nietig of vernietigbaar zouden zijn, blijven de andere bepalingen onverminderd van 

kracht. Over de strijdige bepaling zullen partijen in overleg treden om deze te 

vervangen door een wel geldige bepaling, die qua inhoud en strekking zo dicht als 

mogelijk in de buurt komt van de oude bepaling.  

Lid 6 Overeenkomsten met de NVLF worden uitsluitend beheerst door Nederlands Recht. 

Lid 7 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen NVLF en 

een wederpartij, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de 

rechtbank Midden-Nederland. 

   

Artikel 2     Dienstverlening  

 

Lid 1 De NVLF is een beroepsvereniging voor logopedisten. In die hoedanigheid verleent 

zij diverse diensten aan haar leden, aan niet-leden en derden. Bij de uitvoering van 

deze diensten werkt de NVLF deels samen met externe partners van de NVLF met 

wie zij samenwerkingsovereenkomsten heeft. 

Lid 2 De NVLF spant zich in om naar haar beste inzicht een kwalitatief goede 

dienstverlening en/of samenwerking te verzorgen, maar geeft, tenzij nadrukkelijk 

schriftelijk anders overeengekomen, geen (resultaat)garanties af. 

Lid 3 De NVLF verwerkt persoonsgegevens. Bij deze verwerking houdt de NVLF zich aan 

haar privacy statement alsmede de geldende regelgeving. 

Lid 4 Leden van de NVLF kunnen in voorkomende gevallen korting krijgen op de diensten 

van de  NVLF en bij de NVLF aangesloten partners. De NVLF is niet verantwoordelijk 

voor de dienstverlening en/of kortingsacties van de bij haar aangesloten partners.  

Lid 5 Een wederpartij zal de NLVF steeds op het eerste verzoek alle informatie verschaffen 

die de NVLF nodig heeft voor de uitvoering van een overeenkomst met deze 

wederpartij. De wederpartij garandeert dat de aan de NVLF verstrekte informatie 

juist en volledig is en zal de NVLF vrijwaren tegen alle claims ter zake.   

 

Artikel 3 Prijzen, facturen, betalingen   

 

Lid 1 Tenzij anders vermeld zijn door de NVLF genoemde bedragen altijd exclusief btw.  

Lid 2 Facturen dienen binnen  dertig dagen na dagtekening te zijn betaald, tenzij anders 

aangegeven op de factuur. 

Lid 3 Indien een factuur van de NVLF niet binnen de overeengekomen termijn is voldaan, 

is de debiteur per direct in gebreke en is de NVLF bevoegd de vordering ter incasso 

uit handen te geven en/of om 1% rente per maand en 15% incassokosten in 

rekening te (laten) brengen. 

Lid 4 Indien er ten laste van een wederpartij surseance van betaling, een faillissement of 

toepassing van de WSNP is aangevraagd, alsmede indien er beslag is gelegd op een 

aanzienlijk deel van het vermogen van een wederpartij, alsmede indien een 

overeenkomst met een wederpartij wordt opgeschort of ontbonden, zijn alle 

vorderingen van de NVLF op deze wederpartij per direct opeisbaar.  



 
   

 

Artikel 4 Intellectueel eigendom & geheimhouding 

 

Lid 1 Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de dienstverlening van de NVLF, 

behoren toe aan en blijven toebehoren aan de NVLF en/of haar 

leveranciers/partners.    

Lid 2 Alle intellectuele eigendomsrechten die voortkomen uit de dienstverlening van de 

NVLF komen exclusief toe aan de NVLF. Indien een wederpartij (deels) aanspraak 

kan maken op deze rechten, dient hij deze rechten op het eerste verzoek van de 

NVLF om niet aan de NVLF over te dragen.  

Lid 3 Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen verleent de NVLF nimmer 

meer dan een strikt persoonlijk gebruiksrecht op intellectuele eigendomsrechten en 

worden er geen verder rechten verleend.  

Lid 4 Het is een wederpartij zowel gedurende als na afloop van een overeenkomst met 

de NVLF niet toegestaan om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten 

van de NLVF en/of haar leveranciers.  

Lid 5 Een wederpartij zal alle informatie van of over de NVLF en/of haar partners, 

waarvan hij weet of redelijkerwijze kan weten dat deze vertrouwelijk is, strikt 

vertrouwelijk behandelen en niet met derden delen.  

  

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid   

   

Lid 1 Behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van de NVLF is de 

aansprakelijkheid van de NVLF beperkt tot enkel directe schade en wel tot het 

bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekering, te 

vermeerderen met het eigen risico. Indien geen uitkering plaatsvindt en NVLF toch 

gehouden zou zijn schade te vergoeden, is dit beperkt tot € 10.000,-. 

Lid 2 De NLVF maakt bij de uitvoering van haar diensten gebruik van derden. Behoudens 

opzet en/of grove schuld aan de zijde van de NVLF, is de NVLF niet aansprakelijk 

voor tekortkomingen en/of schade veroorzaakt door de door NVLF ingeschakelde 

derden.  

Lid 3 Iedere afnemer van diensten van de NVLF vrijwaart de NVLF tegen alle aanspraken 

van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei 

wijze samenhangen met de werkzaamheden die de NVLF voor deze afnemer 

verricht. 

Lid 4 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens de NVLF, uit welke hoofde 

dan ook, vervallen binnen één jaar na het moment waarop de andere partij bekend 

was of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze rechten 

en bevoegdheden. 

  

 

Artikel 6 Overmacht 

 

Lid 1 Indien er sprake is van een tekortkoming aan de zijde van de NVLF, die niet te 

wijten is aan de schuld van de NLVF, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het 

verkeer geldende opvattingen voor rekening van de NVLF komt, is er sprake van 

overmacht.  

Lid 2 Onder overmacht valt in ieder geval: oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, 

vervoersstoringen, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, extreem weer, 

wanprestatie leveranciers, ziekte, etc.  

Lid 3 Bij overmacht is de NVLF gerechtigd haar prestaties op te schorten en/of de 

overeenkomst met een wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder 

enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.   

 

 



 
 

 

Artikel 7 Opschorting & ontbinding 

 

Lid 1 De NVLF is gerechtigd een overeenkomst met een wederpartij per direct te 

beëindigen en/of haar verplichtingen uit deze overeenkomst per direct op te 

schorten, indien zich hiertoe een niet aan de NVLF verwijtbare dringende reden 

voordoet welke deze maatregel rechtvaardigt. Hiervan is volgens partijen in ieder 

geval sprake indien, de wederpartij: 

 [a] failliet is verklaard; 

 [b] (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; 

 [c] diens bedrijf heeft stilgelegd of aan het liquideren is, dan wel er beslag wordt  

gelegd op een aanzienlijk deel van het vermogen van de wederpartij; 

[d] ondanks sommatie de verplichtingen uit deze overeenkomst niet 

(voldoende) nakomt, dan wel er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat 

deze verplichtingen niet zullen worden nagekomen; 

[e] zich schuldig maakt aan fraude, handelingen in strijd met de wet en/of 

regelgeving, of onbetamelijk gedrag op grond waarvan van de andere partij 

in redelijkheid niet verwacht kan worden deze overeenkomst te continueren. 

Lid 2 Indien de NVLF een beroep doet op voornoemd lid 1, is zij geen schadevergoeding 

aan de wederpartij verschuldigd en dient de wederpartij alle schade (inclusief alle 

juridische kosten) van de NLVF te vergoeden.  

 

 

Artikel 8 Cursussen 

  

Lid 1 De NVLF verzorgt, al dan niet samen met partner(s), cursussen. Onder cursus dient 

te worden verstaan: opleidingen, districtsbijeenkomsten, cursussen en congressen 

in de ruimste zin van het woord. Per cursus geeft de NLVF aan voor wie deze 

bestemd is, of er ook niet-leden worden toegelaten, hoe hoog de eventuele 

deelnamevergoeding is die de deelnemer dient te betalen, etc.  

Lid 2 Deelnemers van een cursus dienen zich vooraf aan te melden. Na aanmelding 

ontvangt een deelnemer een bevestiging en indien van toepassing een factuur.  

Lid 3 Een deelnemer heeft enkel recht op toegang tot de cursus, indien hij beschikt over 

een geldige bevestiging en indien aan de eventuele betalingsverplichting is voldaan. 

Indien niet tijdig aan de betalingsverplichting is voldaan, heeft de deelnemer geen 

toegang, maar blijft de betalingsverplichting bestaan.  

Lid 4 Indien een deelnemer zich wil laten vervangen, dient de deelnemer dit vooraf af te 

stemmen met de NVLF. 

Lid 5 De NVLF en haar partners spannen zich in om het niveau en de kwaliteit van de 

cursus te bewaken en stellen de inhoud van de cursus met de grootst mogelijke 

zorg samen. Desondanks zijn zowel de NVLF als haar partners niet aansprakelijk 

voor de inhoud van een cursus. De inhoud van een cursus dient altijd te worden 

beschouwd als een vrijblijvend advies, waarbij het aan de deelnemers is om dit 

advies wel of niet op te volgen.     

Lid 6 De NVLF heeft altijd en onder alle omstandigheden recht om een cursus te 

verplaatsen of annuleren (bijv. bij onvoldoende deelnemers, ziekte docent, etc.). 

Indien de cursus wordt verzet en een deelnemer binnen 7 dagen na kennisname 

laat weten dat hij dan verhinderd is, of indien een cursus wordt geannuleerd, heeft 

een deelnemer recht op terugbetaling van een reeds betaalde deelnamevergoeding. 

Een verdere vergoeding is de NVLF nimmer verschuldigd.  

Lid 7 Indien er een certificaat aan de cursus is verbonden, geeft de NVLF deze enkel af, 

indien de deelnemer tijdig aan al zijn verplichtingen (o.a. betalingsverplichting, 

volledige aanwezigheid, maken van (huis)werkopdrachten, etc.) heeft voldaan. 
  



 
 

Lid 8 Een deelnemer kan binnen 7 dagen na aanmelding voor een cursus kosteloos 

schriftelijk annuleren. Na deze 7 dagen kan annulering enkel in overleg met de 

NVLF, een en ander ter exclusieve beoordeling door de NVLF. Bij toekenning van 

een annulering dient de deelnemer in ieder geval alle aan de annulering verbonden 

kosten te vergoeden, met een minimum van € 25,-.  

Lid 9 Indien een deelnemer zich opgeeft voor een gratis cursus, kan deze tot 7 dagen 

van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Daarna  is de deelnemer hiervoor een 

vergoeding van € 25,- aan de NVLF verschuldigd.  

   

 

Artikel 9  Promotie 

 

Lid 1 De NVLF biedt adverteerders tegen betaling van een vergoeding de mogelijkheid 

om in uitingen van de NVLF en/of op bijeenkomsten van de NVLF zichzelf, of een 

producten te promoten. Adverteerders kunnen hiervoor contact opnemen met de 

NVLF of door haar aan te wijzen derden. De NVLF is gerechtigd, maar niet verplicht 

om een adverteerder een aanbod te doen. De NVLF is gerechtigd om zonder enige 

motivatie een adverteerder in het algemeen of een specifieke promotie in het 

bijzonder te weigeren.  

Lid 2 Een adverteerder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig, volledig en op de juiste 

wijze aan de NVLF aanleveren van de benodigde materialen voor de promotie, bij 

gebreke waarvan de NVLF deze materialen mag weigeren, zonder dat de 

overeengekomen vergoeding komt te vervallen. Op adverteerder rust ook de plicht 

om altijd deugdelijke materialen aan te leveren. Op de NVLF ligt geen enkele plicht 

om door adverteerder aangeleverde materialen te controleren.  

Lid 3 Indien de NVLF een (druk)proef voor adverteerder opstelt, dient adverteerder deze 

per ommegaande doch uiterlijk binnen 2 werkdagen te beoordelen en eventuele 

onjuistheden aan de NVLF te melden, bij gebreke waarvan de drukproef wordt 

geacht te zijn goedgekeurd en de NVLF overeenkomstig mag handelen.    

Lid 4 De NVLF is gerechtigd om redelijke grenzen te stellen aan de inhoud van de 

promotie en/of uitlatingen. Een promotie of uitlating mag in geen geval 

onrechtmatig zijn, in strijd zijn met wet en regelgeving, openbare orde of goede 

zeden, of inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden. 

Lid 5 De NVLF is niet verantwoordelijk voor de (inhoud van de) promotie en/of uitlatingen 

van een adverteerder. Een adverteerder vrijwaart de NVLF tegen alle claims 

(inclusief de bijbehorende juridische kosten) die voortkomen uit de promotie en/of 

uitlatingen door een adverteerder via de NVLF.  

Lid 7 Behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van de NVLF, is de 

aansprakelijkheid van de NVLF jegens een adverteerder per promotie beperkt tot 

de hoogte van de vergoeding die voor de betreffende promotie is overeengekomen. 
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