
  
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PayLouk ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder 
nummer 84742909 

ArGkel 1. Algemeen 
1.  De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen tussen PayLouk 

en de opdrachtgever waaronder begrepen aanbiedingen, opdrachtbeves?gingen, werkzaamheden, 
leveringen en betalingen met betrekking tot die vorm van dienstverlening, die bestaat uit het geven van 
coaching en bedrijfsma?ge adviezen. 

2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, blijven de 

overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 

ArGkel 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 
1. Alle aanbiedingen van PayLouk en de termijn waarbinnen PayLouk de werkzaamheden moet voltooien, 

zijn indica?ef en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan, geen recht op ontbinding of 
schadevergoeding. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtgever voor 
akkoord getekende offerte/opdrachtbeves?ging door PayLouk is geaccepteerd, ten blijke waarvan PayLouk 
een opdrachtbeves?ging zal verzenden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 

2. Door PayLouk opgegeven prijzen worden berekend in een eenheidsprijs of een uurtarief tenzij anders 
overeengekomen. Prijzen zijn exclusief omzetbelas?ng of andere heffingen van overheidswege. Een 
opgegeven of overeengekomen (all-in) prijs betreN slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide 
werkzaamheden, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op 
basis van de bij PayLouk, bij opgave of overeenkomen van de prijs, bekende gegevens. Afwijkingen van of 
wijzingen in bovenbedoelde werkzaamheden, omstandigheden, gegevens en andere afwijkingen of 
wijzigingen ten aanzien van de overeenkomst kunnen in ieder geval leiden tot meerwerk of 
kostenverhogingen en zijn reden tot aanpassing van de overeengekomen prijs. 

3. Indien de opdracht (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, is 
PayLouk daaraan niet gebonden. In dat geval komt de overeenkomst volgens de aanbieding of offerte tot 
stand, tenzij PayLouk anders aangeeN. 

ArGkel 3. Opdracht 
1. PayLouk behoudt zich het recht voor om de opdracht of een gedeelte van de opdracht door derden te 

laten verrichten. 
2. PayLouk gaat met deze overeenkomst een inspanningsverplich?ng aan om naar eigen inzicht en vermogen 

de doelstelling van de opdracht te bereiken en de overeengekomen kennis en vaardigheden op het gebied 
van coaching en bedrijfsma?ge opera?onele en management ondersteunende ac?viteiten in te zeOen. 

3. De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen ?jds?p, doch niet eerder dan PayLouk beschikt 
over alle door de opdrachtgever te verstrekken bescheiden, gegevens, voorwerpen en nadat een 
eventueel overeengekomen vooruitbetaling door PayLouk is ontvangen of zekerheden ten behoeve van 
PayLouk zijn gesteld. 

4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door PayLouk een termijn is overeengekomen, 
dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de 
overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van PayLouk op. Opdrachtgever 
kan om die reden de gesloten overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeN geen recht op 
schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, 
redelijke, termijn stellen waarbinnen PayLouk de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van 
deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst. 

5. PayLouk verricht de werkzaamheden op loca?e en vanuit eigen loca?e van PayLouk, en met 
gebruikmaking van diens eigen apparatuur en voorzieningen, tenzij par?jen ten aanzien van een specifieke 
opdracht uitdrukkelijk schriNelijk anders overeenkomen. Opdrachtgever is verplicht om PayLouk op 



  
digitale wijze alle relevante gegevens en informa?e over diens bedrijf en diens ac?viteiten en alle overige 
relevante informa?e te verstrekken welke nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden in het 
kader van de overeengekomen opdracht. Opdrachtgever staat jegens PayLouk in voor de juiste, volledige 
en ?jdige verstrekking van alle voor de werkzaamheden relevante gegevens en informa?e, ook indien die 
van derden verkregen moeten worden. 

6. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen die worden gemaakt na het sluiten van deze 
overeenkomst zijn slechts bindend indien en voor zover zij door par?jen schriNelijk zijn beves?gd. 

7. Eventuele klachten of tekorten behoren zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uren na voltooiing 
van de werkzaamheden, schriNelijk aan PayLouk te worden gemeld.  

8.  Indien ingevolge het vorig lid ?jdig wordt gereclameerd, blijN de opdrachtgever verplicht tot afname en 
betaling.  

ArGkel 4: Aanbod en Offertes 
1. Alle offertes en prijsopgaven door PayLouk zijn geheel vrijblijvend. 
2. PayLouk is slechts aan de offerte of aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door de 

opdrachtgever schriNelijk wordt beves?gd. 
3. PayLouk kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke 

vergissing of verschrijving bevalt. 
4. Eveneens heeN PayLouk te allen ?jde het recht om prijswijzigingen door te voeren. 
5. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 
6. Als de aanvaarding door de opdrachtgever op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen 

aanbod, dan is PayLouk daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij 
PayLouk anders aangeeN. 

7. Offertes en tarieven gelden niet automa?sch voor toekoms?ge opdrachten. 

ArGkel 5. OpschorGng en ontbinding 
1.  PayLouk is bevoegd de nakoming van de verplich?ngen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, 

onverminderd het in de wet bepaalde, indien: 
• Opdrachtgever de verplich?ngen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 
• Na het sluiten van de overeenkomst PayLouk ter kennis gekomen omstandigheden goede grond 

geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplich?ngen niet zal nakomen. In geval er goede grond 
bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is 
opschor?ng slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 

• Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de 
voldoening van zijn verplich?ngen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijN of onvoldoende is.  

2.  Voorts is PayLouk bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke 
van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke 
van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden 
verwacht. 

ArGkel 6. Geheimhouding, datalekken en AVG 
1. PayLouk en haar opdrachtgever zijn gehouden tot geheimhouding van alle informa?e die hen in het kader 

van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel 
waarvan par?jen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen. 

2. PayLouk verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (tenzij hierover andere afspraken zijn 
gemaakt) de eventueel aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend op de manier die met haar 
opdrachtgever is afgesproken in enkel in het kader van de onderhavige opdracht. Dit verwerken zal niet 
langer of uitgebreider plaatsvinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze opdracht. De verwerking 
vindt plaats volgens instruc?e en onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Indien een instruc?e, 



  
naar de mening van PayLouk, een inbreuk maakt op de AVG stelt zij haar opdrachtgever daarvan 
onmiddellijk in kennis. PayLouk heeN in dit kader nadrukkelijk geen zeggenschap over het doel en de 
middelen van de verwerking en neemt geen beslissingen over het gebruik van Persoonsgegevens, de 
bewaartermijn van de voor opdrachtgever verwerkte Persoonsgegevens en het verstrekken van 
persoonsgegevens aan derden. 

3. Voor zover mogelijk verleent PayLouk bijstand bij het vervullen van de verplich?ngen van opdrachtgever 
ten aanzien van verzoeken van derden om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of 
verwijdering van Persoonsgegevens). PayLouk zal aan haar kenbaar gemaakte verzoeken aan 
opdrachtgever doorsturen, maar niet zelfstandig afwikkelen. 

4. PayLouk neemt in het kader van de verwerking passende technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te 
mi?geren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Opdrachtgever 
heeN zich goed geïnformeerd over deze beveiligingsmaatregelen en verklaart dat deze maatregelen een 
beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, 
doeleinden en risico’s van de verwerking. 

5. Opdrachtgever staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze overeenkomst 
niet onrechtma?g is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n) en vrijwaart PayLouk voor 
alle aanspraken in geval van een overtreding van Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief 
de uitvoeringswet van deze verordening en andere wet- en regelgeving, tenzij deze overtreding het gevolg 
is van grove schuld of nala?gheid van PayLouk. 

6.  Na afloop van de overeenkomst draagt PayLouk binnen 4 weken, naar gelang de keuze van opdrachtgever, 
zorg voor het terugbezorgen aan opdrachtgever of het wissen van alle Persoonsgegevens. PayLouk 
verwijdert kopieën, behoudens afwijkende weOelijke voorschriNen.  

7. Indien er sprake is van een datalek stelt PayLouk, haar opdrachtgever, uiterlijk binnen 48 uur na 
bekendwording op de hoogte en voorziet opdrachtgever daarbij van de informa?e die redelijkerwijs nodig 
is om - indien nodig - een juiste en volledige melding te kunnen doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens 
en eventueel de betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken c.q. De melding van Datalekken 
aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) Betrokkene(n) is al?jd de verantwoordelijkheid van 
opdrachtgever. PayLouk wijst in dit kader alle aansprakelijkheden van de hand. 

ArGkel 7. Teruggave ter beschikking gestelde zaken 
1. Indien PayLouk aan opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeN gesteld 

is opdrachtgever gehouden het aldus geleverde in oorspronkelijke staat onmiddellijk, vrij van gebreken en 
volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplich?ng niet nakomt zijn alle hieruit 
voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 

2. Indien de opdrachtgever, om welke reden dan ook, na een daartoe strekkende aanmaning, alsnog in 
gebreke blijN met de onder 1 genoemde verplich?ng heeN PayLouk het recht de daaruit voortvloeiende 
kosten van vervanging op opdrachtgever te verhalen.  

ArGkel 8. Aansprakelijkheid 
1.  De aansprakelijkheid van PayLouk is beperkt tot directe schade en wel tot maximaal het factuurbedrag, 

waarvan de gebrekkige presta?e deel uitmaakt, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de 
aansprakelijkheid betrekking heeN. De aansprakelijkheid is te allen ?jde beperkt tot maximaal het bedrag 
van de door de verzekeraar van PayLouk in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. 

2.  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
• De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de 

vaststelling betrekking heeN op schade in de zin van deze voorwaarden. 
• De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige presta?e van PayLouk alsnog aan de 

overeenkomst te laten beantwoorden. 



  
• Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever 

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze 
algemene voorwaarden.  

3.  PayLouk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emo?onele 
schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagna?e.  

4.  PayLouk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat PayLouk is uitgegaan van door 
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, bescheiden, voorwerpen of mededelingen, 
tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid aan PayLouk kenbaar behoorde te zijn. 

5. PayLouk is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak ook aan eigendommen van opdrachtgever of 
derden ontstaan ?jdens of in verband met de uitvoering van werkzaamheden. 

7. Indien PayLouk in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht zelf een of meer derden 
inschakelt, zal PayLouk slechts aansprakelijk zijn tot maximaal het bedrag dat PayLouk ter zake op 
bedoelde derde(n) kan verhalen. 

8. PayLouk kan niet aansprakelijk worden gehouden voor ondersteuning bij financiële en boekhoudkundige 
werkzaamheden. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn eigen administra?e en boekhouding. Voor 
specifiek belas?ngadvies en Belas?ngaangiNes dient een opdrachtgever te allen ?jde een boekhouder/
accountant te raadplegen. 

ArGkel 9. Overmacht 
1.  Par?jen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplich?ng, indien zij daartoe gehinderd worden 

als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvafngen voor hun rekening komt. Daaronder wordt 
begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PayLouk geen invloed kan 
uitoefenen, doch waardoor PayLouk niet in staat is haar verplich?ngen na te komen waaronder, ziekte, 
?jdelijke of blijvende invaliditeit, terroris?sche dreigingen, oorlog(gevaar), storingen in hardware, kabel- of 
internetverbindingen.  

2. Par?jen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplich?ngen uit de 
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der par?jen 
gerech?gd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplich?ng tot vergoeding van schade aan de andere 
par?j. 

3.  Voor zoveel PayLouk ten ?jde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplich?ngen 
uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respec?evelijk na 
te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PayLouk gerech?gd om het reeds nagekomen 
respec?evelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te 
voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.  

ArGkel 10. Vrijwaring 
1.  Opdrachtgever vrijwaart PayLouk voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten (van 

intellectuele eigendom) op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering 
van de overeenkomst worden gebruikt. 

2.  Indien opdrachtgever aan PayLouk informa?edragers, elektronische bestanden etc. verstrekt, garandeert 
opdrachtgever dat de informa?edragers en elektronische bestanden vrij zijn van virussen en defecten. 

3. Opdrachtgever vrijwaart PayLouk voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering 
van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. 

ArGkel 9: Honorarium en betalingsvoorwaarden 
1. De verschuldigde bedragen dienen uiterlijk op de overeengekomen betaaldatum danwel binnen de 

overeengekomen betaaltermijn te staan bijgeschreven op de bankrekening van PayLouk. 



  
2. Maandabonnementen worden vooraf aan het begin van de maand gefactureerd met een betalingstermijn 

van 2 weken. Voor overige dienstverlening gebeurt de betaling al?jd voorafgaand aan de dienstverlening. 
PayLouk zal dan pas aanvangen met de werkzaamheden na ontvangst van het volledige factuurbedrag. 

3. Facturen worden elektronisch verzonden naar het door Opdrachtgever opgegeven e-mailadres. 
4. Alle prijzen zijn weergegeven exclusief BTW en eventuele andere heffingen. 
5. PayLouk is gerech?gd om de reiskosten en alle andere kosten en voorschoOen verband houdend met de 

overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 
6. PayLouk is gerech?gd om tussen?jds haar tarieven aan te passen. PayLouk zal Opdrachtgever daarover 

schriNelijk informeren. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de prijsaanpassing, is hij gerech?gd 
om de overeenkomst op te zeggen, tegen de datum dat de gewijzigde tarieven van kracht worden. 

7. Indien op enig moment Opdrachtgever niet aan diens betalingsverplich?ng voldoet, is PayLouk gerech?gd 
haar presta?es op te schorten of eigendommen onder zich te houden tot zij de overeengekomen betaling 
volledig heeN ontvangen (zgn. eigendomsvoorbehoud). Bij het opschorten van presta?es, komen geplande 
uren te vervallen. 

8. Als de Opdrachtgever de betalingstermijn heeN overschreden, dan is Opdrachtgever van rechtswege in 
verzuim. Door PayLouk zal een aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer Opdrachtgever binnen 
14 dagen nog niet aan zijn verplich?ngen heeN voldaan, is Opdrachtgever vanaf dit moment de weOelijke 
rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is 
berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. 

9. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals (buiten)gerechtelijke incasso- en execu?ekosten, zullen 
eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. 

10. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeN PayLouk het recht de opdracht meteen te stoppen 
met inachtneming van een maand opzegtermijn. Dit ontslaat een Opdrachtgever niet van zijn 
betaalverplich?ng. 

ArGkel 12. Intellectuele eigendom en auteursrechten 
1.  Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt PayLouk zich op het gebied 

van het intellectueel eigendom en auteursrecht, alsmede aanverwante regelgeving, de rechten en 
bevoegdheden voor die PayLouk ingevolge het recht toekomen. 

2.  Alle door PayLouk eventueel verstrekte documenta?e, modellen en voorbeelden, (elektronische) 
bestanden etc, zijn uitsluitend bestemd om door opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door 
hem zonder voorafgaande toestemming van PayLouk worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter 
kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

3. Publica?e van door PayLouk vervaardigde zaken zal uitsluitend geschieden na schriNelijke toestemming 
van PayLouk. In alle gevallen waarin publica?e plaatsvindt, dient onder elke vervaardigde zaak van 
PayLouk te worden opgenomen "geproduceerd door PayLouk".  

ArGkel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
1. Alle rechtsvorderingen voortvloeiende uit deze overeenkomsten zullen worden aangebracht bij de 

bevoegde rechter te Dordrecht. 
2. Op alle overeenkomsten tussen PayLouk en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, met 

uitslui?ng van interna?onale verdragen.  

ArGkel 14: Wijziging voorwaarden en vindbaarheid 
1. PayLouk is te allen ?jde gerech?gd om AV te wijzigen of aan te vullen. 
2. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe en bestaande overeenkomsten. 
3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van PayLouk. 

Overige 15: Slotbepalingen 



  
1. In het geval er sprake is van een klacht, anders dan over verrichte werkzaamheden zoals bedoeld 

ar?kel 
5, lid 14, dient de opdrachtgever deze klacht zo spoedig mogelijk schriNelijk in te dienen bij PayLouk. 

2. Van een geschil is sprake als één van de par?jen dat stelt. 
3. Par?jen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. 

Mocht dat niet lukken dan kunnen par?jen een beroep doen op de rechter. 
4. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien, worden uitsluitend beslist door de bevoegde 

rechter in het arrondissement waar PayLouk zetelt, tenzij er volgens de wet een andere rechter 
bevoegd is. 

5. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook in het geval een klant uit het 
buitenland (zijnde een ander land dan Nederland) akoms?g is. 


