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Algemene voorwaarden GO 
COMPANY BV  
 
GO Company BV (hierna te noemen GO Company) is 
een advies- en trainingsbureau met expertise op het 
gebied van georganiseerd (samen)werken en continu 
verbeteren. Omdat het goed organiseren van mensen 
en processen plezier, waardering en resultaat oplevert. 
De afspraken met onze klanten leggen wij vast in een 
transparante Opdrachtbevestiging, zodat een factuur 
nooit een verrassing is. Naast de in de Overeenkomst 
gemaakte specifieke afspraken, gelden op onze 
dienstverlening onderstaande Algemene voorwaarden. 
Deze voorwaarden gelden voor elke juridische entiteit 
binnen de GO Company. 

Artikel 1. Begrippen 
In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende 
begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze 
begrippen wordt verstaan: 
Dienst / Diensten: De door GO Company ten behoeve 
van Opdrachtgever te verlenen diensten of uit te 
voeren werkzaamheden die het onderwerp zijn van een 
Overeenkomst. 
Leverancier: De Partij die verplicht is overeengekomen 
goederen en/of diensten te leveren 
Materialen: De voor de uitvoering van de Diensten 
benodigde materialen, zoals hand-outs, werkboeken, 
computerapparatuur, whiteboards, faciliteiten etc. 
Opdrachtbevestiging: Een document van GO 
Company, ondertekend door Opdrachtgever, 
inhoudende een opdracht tot het leveren van Diensten 
waarin wordt verwezen naar deze voorwaarden en/of 
onderliggende overeenkomst. 
Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon 
met wie GO Company een Overeenkomst sluit, dan wel 
onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan 
wie GO Company een aanbieding doet of aan wie GO 
Company enige (rechts)handeling verricht. 
Overeenkomst: Iedere overeenkomst (waaronder die in 
de vorm van een Opdrachtbevestiging) die tussen 
Opdrachtgever en GO Company tot stand komt, elke 
wijziging daarvan of aanvulling daarop, en alle 
(rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering 
van die overeenkomst. 
Overmacht: Elke van de wil van Partijen onafhankelijke 
omstandigheid, waardoor nakoming van verplichtingen 
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of niet kan 
worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten 
tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien 
was. 
Partijen: Opdrachtgever of Leverancier en GO 
Company 
Personeel: Personen in dienst van of ingehuurd door 
GO Company. 
GO Company: GO Company, een besloten 
vennootschap met een beperkte aansprakelijkheid, 
statutair gevestigd te Woerden. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing 

op alle Overeenkomsten tussen GO Company en 
Opdrachtgever waarbij Diensten worden geleverd 
of afgenomen. 

2.2 GO Company kan bij het sluiten van 
Overeenkomsten uitsluitend rechtsgeldig 
vertegenwoordigd worden door degenen die 
daartoe gemachtigd zijn door vermelding in het 
handelsregister bij de Kamer van Koophandel te 
Utrecht. 

2.3 In het geval deze Algemene Voorwaarden, de 
Opdrachtbevestiging en/of de Overeenkomst 
onderling  
tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de 
in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.  

2.4 Op Overeenkomsten, en op deze Algemene 
Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
Alle geschillen die verband houden met de 
Overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor 
zover niet anders door de wet dwingend 
voorgeschreven, zijn onderworpen aan het 
oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht. 

Artikel 3. Medewerking door de Opdrachtgever 
3.1 Opdrachtgever zal alle gegevens, bescheiden en 

faciliteiten die GO Company nodig heeft voor het 
correct uitvoeren van de verleende opdracht, 
zoals toegang tot gebouwen en toegang tot 
computernetwerken en applicaties, tijdig en in de 
gewenste vorm en op de gewenste manier ter 
beschikking te stellen. 

3.2 Opdrachtgever zal GO Company zo snel mogelijk 
informeren over alle feiten en omstandigheden die 
voor uitvoering van de opdracht van belang 
kunnen zijn. 

3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, 
volledigheid en betrouwbaarheid van de aan GO 
Company ter beschikking gestelde gegevens, 
bescheiden en faciliteiten, ook als deze van 
derden afkomstig zijn. 

Artikel 4. Levering Diensten op basis van een 
Overeenkomst 
4.1 GO Company heeft een inspanningsverplichting 

naar de Opdrachtgever, tenzij in de Overeenkomst 
expliciet een resultaatafspraak is gemaakt. De 
Diensten die GO Company aan Opdrachtgever 
levert, worden uitgevoerd naar beste inzicht en 
vermogen en zullen voldoen aan de eisen van goed 
vakmanschap.  

Artikel 5. Intellectueel eigendom  
5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder 

begrepen eigendomsrecht, auteursrecht, octrooi, 
merkrecht en alle overige rechten van intellectuele 
eigendom- blijven berusten bij de oorspronkelijk 
eigenaar.  

5.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met 
betrekking tot hetgeen (mede) door de 
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overeengekomen dienstverlening worden 
ontwikkeld of aangepast, blijven altijd eigendom 
van GO Company. 

5.3 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk niet 
toegestaan de Diensten, en de resultaten daarvan, 
te (laten) verveelvoudigen en/of openbaar te 
maken, behalve als deze Diensten uitdrukkelijk (en 
schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, 
openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld.  

5.4 GO Company verklaart dat naar haar beste weten 
de (resultaten van de) Diensten geen inbreuk 
maken op intellectuele eigendomsrechten van 
derden.  

Artikel 6. Betaling 
6.1 Als Opdrachtgever niet binnen de 

overeengekomen termijnen heeft betaald, is de 
Opdrachtgever in verzuim. In dat geval mag GO 
Company de levering van Diensten opschorten 
zonder Opdrachtgever expliciet in gebreke te 
stellen. 

6.2 Als Opdrachtgever in verzuim is, zijn alle 
vorderingen van GO Company op Opdrachtgever 
onmiddellijk opeisbaar. Alle gerechtelijke en 
buitenrechtelijke (incasso)kosten die GO 
Company maakt als gevolg van het verzuim van 
Opdrachtgever worden in rekening gebracht bij 
Opdrachtgever. Als op enig moment bij GO 
Company verklaarbare twijfel bestaat over de 
kredietwaardigheid van Opdrachtgever, heeft GO 
Company het recht om van Opdrachtgever een 
(gedeeltelijke) vooruitbetaling te eisen voordat de 
Dienst (verder) wordt geleverd. De Opdrachtgever 
mag in dat geval ook een zekerheid stellen ter 
hoogte van het bedrag GO Company op basis van 
de Overeenkomst te vorderen zal hebben. 

Artikel 7. Klachten/Garantie/Aansprakelijkheid 
7.1 Als Opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt 

over gebreken aan de Diensten, dan zullen de 
Diensten waaraan tekortkomingen kleven opnieuw 
(kosteloos) worden geleverd. 

7.2 GO Company is niet verplicht om Diensten geheel 
of gedeeltelijk (kosteloos) opnieuw te leveren als:  
a. haar aanwijzingen of adviezen rondom de 

Diensten niet exact door Opdrachtgever zijn 
opgevolgd; 

b. Opdrachtgever de (resultaten van) 
betreffende Diensten niet of niet juist heeft 
gebruikt of het gebruik niet overeenkomt met 
de aan GO Company bekendgemaakte 
doelstellingen. 

7.3 Als op enig moment in rechte zou komen vast te 
staan dat GO Company voor enige schade 
aansprakelijk is, dan is de vergoedingsplicht van 
GO Company in alle gevallen beperkt tot directe 
schade met een maximum van: 
a. De overeengekomen vergoeding van de door 

GO Company te leveren Diensten zoals 
vastgelegd in de Overeenkomst. 

b. Het in rekening gebrachte bedrag over de 
laatste 6 maanden van de opdracht wanneer 
de aansprakelijkheid betrekking heeft op een 
Overeenkomst aangegaan voor een periode 
langer dan 6 maanden. 

Iedere aansprakelijkheid voor overige schade 
zoals indirecte en/of gevolgschade, is uitdrukkelijk 
uitgesloten, behalve als er sprake is van opzet of 
grove schuld aan de zijde van GO Company. 

7.4 Als GO Company bij de uitvoering van de 
Overeenkomst een voor Opdrachtgever kenbare 
vergissing maakt, zal Opdrachtgever GO 
Company onmiddellijk daarover informeren. Als 
Opdrachtgever GO Company niet informeert, is 
GO Company voor de door de vergissing 
veroorzaakte schade niet aansprakelijk, behalve 
als de schade ook (en in dezelfde omvang) zou zijn 
ontstaan als Opdrachtgever de vergissing wel 
onmiddellijk zou hebben gemeld. 

7.5 Als er door een derde schade wordt geleden en 
deze schade overstijgt de vergoedingsplicht van 
GO Company zoals in dit artikel is aangegeven, zal 
Opdrachtgever GO Company daarvoor vrijwaren. 

Artikel 8. Ontbinding 
8.1 Als Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig 

voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de 
Overeenkomst voortvloeit, is Opdrachtgever in 
verzuim. GO Company is dan gerechtigd om 
zonder ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst: 
a. de uitvoering van de Overeenkomst en direct 

daarmee samenhangende overeenkomsten 
op te schorten, totdat nakoming voldoende 
zeker gesteld is; 

b. de Overeenkomst en direct daarmee 
samenhangende overeenkomsten geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden, als Opdrachtgever 
nalaat alsnog binnen 30 dagen aan de 
verplichting bedoeld in dit artikel te voldoen.  
GO Company is ook in dat geval niet tot enige 
schadevergoeding gehouden. 

8.2 Elke Partij mag de Overeenkomst met 
onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst ontbinden in het geval: 
a. de wederpartij failliet verklaard wordt, een 

verzoek daartoe ingediend is, of als deze in 
surseance van betaling verkeert; 

b. op het geheel of een gedeelte van de 
eigendommen van de wederpartij beslag 
wordt gelegd; 

c. de wederpartij krachtens rechterlijk vonnis 
handelingsonbekwaam is geworden of van 
zijn vrijheid is beroofd; 

d. de wederpartij ontbonden of geliquideerd 
wordt of, als het een natuurlijk persoon 
betreft, overlijdt; 

e. de wederpartij overgaat tot staking van zijn 
onderneming of daartoe is overgegaan, zijn 
bedrijf overdraagt aan een andere partij en 
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nog niet aan al zijn verplichtingen jegens die 
andere partij heeft voldaan; 

f. er sprake is van een overmachtssituatie zoals 
beschreven in artikel 9. 

8.3 Het bepaalde in artikel 8.2 onder a geldt niet in het 
geval betreffende partij of zijn curator of 
bewindvoerder aan de wederpartij op zijn 
schriftelijk verzoek binnen redelijke termijn 
bevestigt de Overeenkomst(en) na te komen. In 
dat laatste geval mag de wederpartij zonder 
ingebrekestelling de uitvoering van de 
Overeenkomst(en) opschorten totdat nakoming 
voldoende zeker is gesteld. 

8.4 Als zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in 
8.1 of 8.2 van deze Algemene Voorwaarden zijn alle 
vorderingen van GO Company op Opdrachtgever, 
onmiddellijk en volledig opeisbaar. 

Artikel 9. Overmacht 
9.1 Geen van de Partijen hoeft een verplichting uit een 

Overeenkomst waarop deze Algemene 
Voorwaarden van toepassing van zijn na te komen, 
als er sprake is van Overmacht.  

9.2 Tijdens een overmachtssituatie mogen Partijen de 
voor haar geldende verplichtingen uit de 
Overeenkomst opschorten. Als Partijen door 
Overmacht niet aan hun verplichtingen kunnen 
voldoen gedurende een periode van 1 maand 
hebben Partijen het recht de Overeenkomst met 
onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke 
tussenkomst te ontbinden door een schriftelijke 
mededeling daarvan aan de andere partij te 
zenden.  

9.3 Ingeval van overmacht hebben Partijen geen recht 
op enige (schade)vergoeding, ook niet als Partijen 
als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht 
hebben.  
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