Algemene voorwaarden Stichting Adiona
Toepasselijkheid en begrippen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten
van Adiona onder welke naam dan ook, tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk door Adiona van
wordt afgeweken. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op
grond van dwingende bepalingen nietig over vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen
van deze algemene voorwaarden van toepassing.
2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Adiona: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Donateur: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die via een abonnement gebruik maakt van
de diensten van Adiona, dan wel een natuurlijk persoon of rechtspersoon waarmee Adiona
een rechtshandeling verricht,
Roerende zaken: door Adiona verkochte en/of geleverde en/of afgeleverde zaken
Werkzaamheden: alle door Adiona verrichte werkzaamheden.
3. Indien Adiona een overeenkomst met meerdere donateurs heeft gesloten, is iedere donateur
hoofdelijk aansprakelijk voor (de gehele) nakoming van de overeenkomst.
Aanbiedingen en overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes van Adiona zijn vrijblijvend en vervallen na het verlopen van de
termijn welke is vermeld bij de betreffende aanbieding of offerte. Bij ontbreken van een
termijn vervalt de aanbieding of offerte in ieder geval na verloop van 2 dagen na de datum
waarop het aanbod door Adiona is uitgebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt
overeengekomen.
Donateur en aanmelding
1. Natuurlijke personen en rechtspersonen welke voldoen aan de eisen welke Adiona stelt aan
kindercoaches en kinderyogadocenten kunnen zich aanmelden bij Adiona als donateur.
2. Een donateur kan zich gedurende het gehele kalenderjaar aanmelden voor een abonnement
bij Adiona.
3. Na aanmelding als donateur bij Adiona wordt het abonnement aanvaard onder de
ontbindende voorwaarde dat de donateur binnen 4 maanden na aanmelding de bescheiden
overlegt om te kunnen voldoen aan de eisen zoals Adiona deze stelt aan de donateur.
4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen donateur en Adiona treedt de ontbindende
voorwaarde in, indien de donateur, na verloop van 4 maanden na de aanmelding niet voldoet
aan de eisen van Adiona voor het donateurschap.
5. De donateur is na ontbinding van het abonnement door inwerkingtreding van de ontbindende
voorwaarde, zoals vermeld in de leden 3 en 4 van dit artikel, een vergoeding aan Adiona
verschuldigd gelijk aan het abonnementsgeld van 4 maanden. Vorenstaande onverminderd
het recht van Adiona om de kosten bij de donateur in rekening te brengen die Adiona heeft
gemaakt om te toetsen of de donateur voldoet aan de eisen voor een abonnement.
6. Alvorens de aanmelding in behandeling te nemen is Adiona gerechtigd een voorschot te
vragen voor de aanmeldingsprocedure.
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Abonnement
1. Het abonnementsgeld voor een donateur is afhankelijk van lidmaatschapsstatus en de
aanmelding in het betreffende kalenderjaar, waarbij de volgende perioden en abonnementsgelden van toepassing zijn:
aanmelding abonnementsgeld
geen registratie bij extern
wel registratie bij extern
kwaliteitsregister
kwaliteitsregister
januari tot en met maart
€ 150,00
€ 125,00
april tot en met juni
€ 112,50
€
93,75
juli tot en met september
€
75,00
€
62,50
oktober tot en met december
€
37,50
€
31,25
De inschrijfkosten bedragen
€
30,00
€
30,00
2. Adiona heeft het recht het abonnementsgeld met ingang van 1 januari van elk kalenderjaar
na aanmelding te verhogen.
3. De donateur zal het betreffende abonnementsgeld zonder verrekening, korting of
opschorting binnen 14 dagen na factuurdatum aan Adiona hebben voldaan.
4. Het abonnement geldt voor 1 kalenderjaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd met 1 jaar,
tenzij de donateur uiterlijk 3 maanden voor het einde van het betreffende kalenderjaar het
abonnement schriftelijk opzegt.
5. De donateur kan als kindercoach en/of kinderyogadocent gebruik maken van de
doelstellingen van Adiona zoals deze zijn omschreven in de statuten van Adiona.
6. Voor zover de donateur gebruik maakt van andere diensten die Adiona aanbiedt waarbij de
kindercoach en/of kinderyogadocent gebruik maakt van overeenkomsten die Adiona heeft
gesloten met derden, gelden aparte tarieven zoals door Adiona zijn vermeld en door de
donateur zijn aanvaard.
Betaling en termijnen
1. Indien donateur binnen de overeengekomen termijn het factuurbedrag niet heeft voldaan, is
donateur van rechtswege in verzuim.
2. Over de tijd dat donateur in verzuim is, is donateur de wettelijke handelsrente verschuldigd
over het factuurbedrag.
3. Indien donateur na aanmaning door Adiona om de vordering binnen 14 dagen na datum van
deze aanmaning te voldoen, niet heeft voldaan aan Adiona, is donateur voor buitengerechtelijke incassokosten een percentage verschuldigd van 15% over het (openstaande)
factuurbedrag, tenzij een dwingende bepaling zich tegen een dergelijk percentage verzet en
in dat geval het wettelijke bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is.
4. Alle gerechtelijke kosten voor invordering van de vordering van Adiona komen voor rekening
van donateur.
5. Alle door Adiona gegeven en overeengekomen termijnen zijn termijnen bij benadering en
kunnen nimmer als fatale termijnen worden aangemerkt.
6. Voor zover door Adiona dagen zijn opgegeven betreffen dit werkdagen, tenzij hier schriftelijk
door Adiona en donateur van is afgeweken.
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Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Adiona geleverde en zich nog bij of onder donateur bevindende goederen blijven,
tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de donateur, uit hoofde van door de
Adiona geleverde of nog te leveren zaken, bijbehorende verrichte of te verrichten
werkzaamheden of daaraan verbonden vorderingen uit schadevergoeding, jegens Adiona
verschuldigd is, eigendom van Adiona.
2. Adiona behoudt zich het eigendom van de goederen eveneens voor hetgeen donateur
Adiona verschuldigd zijn of worden uit hoofde van eerdere of latere overeenkomsten
krachtens welke Adiona goederen heeft geleverd of zal leveren en/of naast de levering
werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, dan wel uit hoofde van een te kort schieten
van donateur voor zijn verplichting als voornoemd genoegzame zekerheid heeft gesteld.
Aansprakelijkheid
1. Adiona haar aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag hetgeen haar (schade) verzekering
uitkeert. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de
schade van Adiona beperkt tot het factuurbedrag van de laatste factuur van Adiona voor
donateur. Mocht Adiona om wat voor reden aansprakelijk zijn waarbij komt vast te staan dat
de schade waarvoor Adiona ondanks het hiervoor voormelde aansprakelijk is voor een hoger
bedrag dan de verzekeraar van Adiona uitkeert of het laatste factuurbedrag, dan is de
schade van Adiona in alle die gevallen beperkt tot een bedrag van € 5.000,00.
2. Adiona is niet aansprakelijk voor gevolg en/of bedrijfsschade onder welke benaming dan
ook. Mocht Adiona om wat voor reden toch aansprakelijk zijn voor gevolg en/of bedrijfsschade dan is Adiona niet voor een hoger bedrag aansprakelijk zoals vermeld in lid 1 van dit
artikel.
Intellectuele eigendom
1. Adiona behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke
Adiona gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met
donateur, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden
gevestigd.
2. Het is donateur uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt
tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en
andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te
verstrekken te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is donateur niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te
stellen, anders dan na schriftelijke toestemming van Adiona.
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Reclames en verjaring
1. Klachten omtrent een factuur/facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum bij Adiona
schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de donateur geacht wordt de factuur als
juist te hebben geaccepteerd.
2. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten tussen Adiona en donateur is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen Adiona en donateur waarop
deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde
rechter in het arrondissement waar Adiona is gevestigd, tenzij een dwingende bepaling zich
hiertegen verzet.
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