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Artikel 1 Definities 

a. Spiegelbewust is een onderneming ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder num-

mer 69878749, alsmede haar medewerkers en door haar 

ingeschakelde derden voor zover deze handelen namens 

Spiegelbewust.  

b. Opdrachtgever: degene met wie Spiegelbewust een over-

eenkomst is aangegaan, hierna te noemen “opdrachtge-

ver”.  

c. Overeenkomst: het geheel van afspraken zoals blijkt uit de 

omschrijving van de geboden diensten in brochure en op 

de website van Spiegelbewust, het door de opdrachtgever 

aangeleverde aanmeldformulier, en alle overige communi-

catie aangaande de te leveren diensten en daarmee sa-

menhangende vergoedingen. De overeenkomst komt pas 

tot stand nadat deze door Spiegelbewust is aanvaard.  

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

a. Deze algemene voorwaarden zijn - met uitsluiting van alle 

eventuele (inkoop)voorwaarden zoals deze  door opdracht-

gever worden gehanteerd - van toepassing op alle over-

eenkomsten tussen opdrachtgever en Spiegelbewust. Door 

opdrachtgever gestelde aanvullende of afwijkende voor-

waarden gelden alleen voor zover deze expliciet door Spie-

gelbewust worden bevestigd.  

b. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele 

aanvullende  en/of vervolgovereenkomsten met opdracht-

gever. 

Artikel 3 Rechten en verplichtingen 

a. De overeenkomst geldt te allen tijde als een inspannings-

verplichting zijdens Spiegelbewust. Beschreven of bespro-

ken verwachtingen of doelen gelden enkel als richtingge-

vend en nimmer als formulering van een resultaatsverplich-

ting. Spiegelbewust stelt geen diagnoses en geeft geen 

(psycho)medische adviezen.  

b. Spiegelbewust zal ten aanzien van al hetgeen haar in de 

uitvoering van de overeenkomst ter kennis komt een pas-

sende geheimhouding in acht nemen. Deelnemers verkla-

ren ook ten opzichte van elkaar, in geval van een groeps-

evenement, deze geheimhouding in acht te nemen.  

c. Opdrachtgever heeft de plicht om Spiegelbewust uit eige-

ner beweging volledig te informeren ten aanzien van moge-

lijk voor de (veilige) uitvoering van de overeenkomst nood-

zakelijke informatie en dient te allen tijde een eigen verant-

woordelijkheid voor veiligheid en gezondheid van opdracht-

gever, Spiegelbewust, en derden, alsmede de veiligheid en 

gezondheid van dieren toebehorend aan opdrachtgever, 

Spiegelbewust en/of derden in acht te nemen.  

d. Spiegelbewust heeft te allen tijde het recht om ter bescher-

ming van de veiligheid of gezondheid van zichzelf, op-

drachtgever of derden corrigerend op te treden of in te grij-

pen jegens zowel opdrachtgever als een dier van opdracht-

gever. 

e. Spiegelbewust heeft het recht om de geschiktheid van een 

dier van opdrachtgever voor deelname aan de overeenge-

komen dienstverlening te testen, beoordelen en indien no-

dig, aan deelname door dit dier voorwaarden te verbinden 

dan wel (verdere) deelname te weigeren. 

f. Indien opdrachtgever namens meerdere deelnemers han-

delt, informeert opdrachtgever deze andere deelnemers ten 

aanzien van hetgeen ten aanzien van rechten en plichten, 

alsmede aansprakelijkheid overeen is gekomen. Hetgeen 

terzake is overeengekomen geldt ook ten aanzien van deze 

deelnemers.  

Artikel 4 Facturatie en betaling 

a. Spiegelbewust zendt de opdrachtgever voorafgaand aan de 

uitvoering van de overeenkomst een factuur. Deze dient, 

tenzij anders overeengekomen, uiterlijk de dag vooraf-

gaand aan de overeengekomen dienstverlening voldaan te 

zijn. Bij niet-tijdige vooruitbetaling heeft Spiegelbewust het 

recht contante betaling voor aanvang van de dienstverle-

ning te verlangen dan wel de dienstverlening op te schorten 

totdat betaling ontvangen is.  

b. Indien de dienstverlening op rekening wordt uitgevoerd 

geldt dat alle facturen binnen 14 dagen na ontvangst die-

nen te worden voldaan zonder inhouding of verrekening. In-

dien betaling uitblijft geldt de wettelijke regeling voor buiten-

gerechtelijke incassokosten in die zin dat op het moment 

dat de opdrachtgever in verzuim is, de buitengerechtelijke 

incassokosten conform het Besluit vergoeding voor buiten-

gerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn. Consumen-

ten zijn in verzuim indien zij niet tijdig betalen, uiterlijk na 

een aanmaning als bedoeld in de wet. Overige opdrachtge-

vers zijn in verzuim door het enkele verlopen van de betaal-

termijn. Vanaf het moment van verzuim is opdrachtgever 

over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschul-

digd. Indien er sprake is (geweest) van verzuim zijdens op-

drachtgever geldt dat Spiegelbewust gerechtigd is om op-

volgende dienstverlening op te schorten dan wel alleen op 

basis van vooruitbetaling te verrichten.  

Artikel 5 Nakoming 

a. Door Spiegelbewust genoemde termijnen of datums gelden 

als enkel als richtinggevend en nimmer als fatale/bindende 

termijnen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ter-

mijnen of datums kunnen door weersomstandigheden, be-

schikbaarheid van mens of dier zijdens Spiegelbewust of 

beschikbaarheid/toegankelijkheid van voorzieningen die 

door Spiegelbewust worden getroffen wijzigen. Spiegelbe-

wust zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren in-

dien termijnen of datums wijzigen als gevolg van deze om-

standigheden. Indien een overeengekomen dienstverlening 

op grond van de in dit lid genoemde redenen niet op een 

overeengekomen termijn of datum kan worden geleverd, 

dan zal een nieuwe datum/termijn worden overeengeko-

men binnen drie maanden na de oorspronkelijke datum/ter-

mijn. Indien nakoming binnen drie maanden niet mogelijk 

is, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te 

ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring ter-

zake. Eventueel vooruitbetaalde kosten worden alsdan te-

rugbetaald, zonder recht op rente of andere 
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(schade)vergoedingen.  

b. In geval van ziekte of anderszins tijdelijk niet beschikbaar 

zijn zijdens opdrachtgever geldt dat deze tot 24 uur van te 

voren de overeengekomen afspraak kan verzetten. Spie-

gelbewust biedt in dat geval, zo veel mogelijk in onderling 

overleg, in tenminste drie mogelijke data in de opvolgende 

drie maanden waarop de afspraak ingehaald kan worden. 

Als opdrachtgever van geen van deze data gebruik maakt 

dan vervalt het recht op levering van de overeengekomen 

dienstverlening: betaling blijft onverkort verschuldigd. In-

dien ten behoeve van opdrachtgever reserveringen of kos-

ten zijn gemaakt die niet restitueerbaar zijn bij wijziging van 

datum of tijd, is opdrachtgever gehouden alle kosten die 

voortvloeien uit diens verzoek tot wijziging van de afspraak 

te vergoeden.  

c. Indien opdrachtgever ten aanzien van de overeengekomen 

diensten bepaalde voorzieningen dient te treffen, dan leidt 

het niet tijdig, volledig of correct treffen van deze voorzie-

ningen door opdrachtgever niet als een geldige reden voor 

annulering of wijziging van de overeenkomst. Indien voor-

zieningen niet conform de overeenkomst zijn getroffen is 

Spiegelbewust gerechtigd daaraan alle conclusies te ver-

binden die haar geraden voorkomen. Indien als gevolg 

daarvan de dienstverlening niet of niet geheel kan worden 

geleverd, leidt dit nimmer tot een gebrek in de nakoming 

zijdens Spiegelbewust. Spiegelbewust is gerechtigd om de 

gereserveerde tijd in rekening te brengen bij opdrachtge-

ver, ook als de dienstverlening niet of niet volledig geleverd 

kan worden. 

d. Indien naar oordeel van Spiegelbewust veiligheid of ge-

zondheid van Spiegelbewust, opdrachtgever, deelnemers, 

dieren of derden op enige wijze in het geding komen, is 

Spiegelbewust te allen tijde gerechtigd (verdere) nakoming 

van de overeenkomst aan voorwaarden te verbinden, op te 

schorten danwel te ontbinden. Het oordeel van Spiegelbe-

wust terzake is bindend en leidt nimmer tot enige schade-

plichtigheid of restitutieplicht zijdens Spiegelbewust. 

Artikel 6 Nakoming en aansprakelijkheid 

a. Deelname door opdrachtgever aan de door Spiegelbewust 

geboden dienstverlening geschiedt volledig op eigen risico 

en verantwoording.  

b. Alle aansprakelijkheid zijdens Spiegelbewust, behoudens 

aansprakelijkheid voor schade die direct en uitsluitend te 

wijten is aan grove nalatigheid, schuld of opzet toereken-

baar aan Spiegelbewust, wordt uitgesloten. In geval van 

schade die het gevolg is van grove nalatigheid, schuld of 

opzet toerekenbaar aan Spiegelbewust, dan wel indien de 

exoneraties in lid a van dit artikel alsmede in de eerste vol-

zin van dit lid om eender welke reden niet in stand blijft, is 

de schadevergoedingsverplichting beperkt tot enkel de di-

recte schade. Alle verplichtingen tot schadevergoeding 

worden bovendien beperkt tot de hoogte van maximaal de 

overeengekomen prijs van de geleverde dienst zoals deze 

op de schadegevende dag is geleverd.  

c. Opdrachtgever vrijwaart Spiegelbewust te allen tijde voor 

alle aanspraken van derden ten aanzien van enige schade 

die door opdrachtgever danwel een aan opdrachtgever toe-

behorend dier aan derden wordt toegebracht. Spiegelbe-

wust adviseert opdrachtgever om te beschikken over een 

passende verzekering ter afdekking van deze aansprake-

lijkheid. 

d. Dit artikel geldt onverkort ten overstaan van eventuele deel-

nemers als bedoeld in artikel 3 lid e. Voor zover nodig vrij-

waart opdrachtgever Spiegelbewust ten aanzien van alle 

aanspraken van deelnemers.  

e. De in dit artikel genoemde beperking en risico-verlegging 

van aansprakelijkheid houdt verband met de aard van de 

diensten, waarbij met name het gebruik van dieren en de 

dienstverlening die geregeld plaatsvindt in de openbare 

ruimte tot een maatschappelijk geaccepteerde risico-aan-

vaarding bij opdrachtgever/deelnemer leidt. Dit naar op-

drachtgever/deelnemers verschoven risico is bovendien uit-

drukkelijk verdisconteerd in de prijs van de geleverde dien-

sten. 

Artikel 7 Privacy 

a. Spiegelbewust registreert en bewaart persoons- en bedrijfs-

gegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeen-

komst en ter voldoening van haar verplichtingen uit hoofde 

van wet- en regelgeving, waaronder financiële en fiscale 

verplichtingen. Spiegelbewust hanteert daarbij voor de aard 

en omvang van haar onderneming in redelijkheid passende 

normen op het gebied van beoordeling, verwerking, beveili-

ging en vernietiging. Het privacystatement van Spiegelbe-

wust is te raadplegen op de website en maakt voor zover 

nodig deel uit van deze algemene voorwaarden. Vragen 

over verwerking van persoonsgegevens kunnen schriftelijk 

aan Spiegelbewust worden gesteld en worden binnen ge-

rede termijn beantwoord.  

b. Opdrachtgever is bekend met de gebruikelijke risico’s van 

(elektronisch) berichten- en dataverkeer via telefoon, email 

en/of internet en vrijwaart Spiegelbewust voor eventuele 

gevolgen van een schending van de vertrouwelijkheid als 

gevolg van het gebruik maken van deze communicatiewij-

zen.  

Artikel 8 Klachten 

a. Klachten dienen per omgaand, schriftelijk en gemotiveerd 

kenbaar worden gemaakt aan Spiegelbewust. Op klachten 

wordt op een passende wijze en binnen een passende ter-

mijn gereageerd. Het indienen van een klacht geeft geen 

recht op opschorting van eventuele betalingsverplichtingen. 

Artikel 9 Toepasselijk recht 

a. Op de rechtsverhouding tussen Spiegelbewust en op-

drachtgever is met uitsluiting van ieder ander recht het Ne-

derlands recht van toepassing. 

b. Alleen een Nederlandse rechter is bevoegd om van enig 

geschil tussen Spiegelbewust en een opdrachtgever kennis 

te nemen. Bevoegd is de Rechtbank Limburg, zittingsplaats 

Roermond, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.  
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