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Honorarium  
Het honorarium van Mindme wordt middels een door beide partijen ondertekende 
opdrachtaanvaarding overeengekomen. Dit honorarium is inclusief administratie-, maar 
exclusief reiskosten en BTW.   
De binnen de opdracht door derden gemaakte kosten worden afzonderlijk en zonder 
opslag aan de opdrachtgever doorbelast.  
De met de adviesopdracht samenhangende kosten en investeringen ten gevolge van 
opdrachtverstrekking aan derden, worden door de ingeschakelde derden rechtstreeks 
aan de opdrachtgever gefactureerd volgens de voorwaarden van de derden, nadat de 
opdrachtgever voor akkoord heeft getekend.   

Facturering  
Het honorarium voor de diensten van Mindme wordt, tenzij anders overeengekomen, op 
de door beiden ondertekende opdrachtaanvaarding, direct en in zijn geheel bij het 
tekenen van de opdrachtaanvaarding gefactureerd.  

Betalingsvoorwaarden  
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 
deze termijn staat het Mindme vrij om zonder ingebrekestelling derden te belasten met 
het nemen van incassomaatregelen.   
Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente zijn gefactureerde 
bedragen rentedragend ingaande 30 dagen na factuurdatum, zonder dat hiervoor een 
nadere ingebrekestelling is vereist. De door de debiteur verschuldigde rente bedraagt 1% 
per maand of een gedeelte daarvan.  
Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de 
buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De 
buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een 
minimum van € 50,- alles exclusief omzetbelasting.   

Tarieven 
Mindme behoudt zich het recht om de tarieven aan te passen. Een actueel overzicht van 
de tarieven is beschikbaar via de website.  

Algemeen  
Adviezen, workshops, trainingen en begeleiding van Mindme komen tot stand naar beste 
inzicht en conform de normen van goed vakmanschap; Mindme gaat er daarbij vanuit, 
dat de inlichtingen omtrent de opdracht, verstrekt door de opdrachtgever, juist zijn. 
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen van de adviezen en 
het al dan niet opvolgen van aanbevelingen; de medewerkers van Mindme sluiten elke 
aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten - daaronder begrepen 
gevolgschade – van derden die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij de 
opdrachtgever betrokken zijn geraakt.   
Op alle overeenkomsten tussen Mindme en haar opdrachtgever is Nederlands recht van 
toepassing. Bij buitenlandse opdrachtgevers is de bevoegde rechter in ‘s-Hertogenbosch 
in eerste instantie bevoegd om van enig geschil kennis te nemen.    

 


