KiConnection (KvK-nummer 54147387)
Tarieven en overige (algemene) voorwaarden, die van toepassing zijn op de
verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij de opdrachtnemer h.o.d.n. KiConnection een consult met ki, hierna ook te noemen ‘ki-consult’,
geeft aan de opdrachtgever.
1. Tarieven.
1.1 Het honorarium is de vergoeding die de opdrachtnemer toekomt voor werkzaamheden ten behoeve van de overeengekomen opdracht, te weten het consult met ki. De
door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden worden in rekening gebracht bij
de opdrachtgever op basis van de bestede uren vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde honorarium.
1.2 Het (standaard)honorarium voor een ki-consult bedraagt € 55,-- per uur inclusief
21% btw. Voor de meest gangbare tijdseenheden gelden de navolgende tarieven:
- een ki-consult voor volwassenen van 60 minuten: € 55,-- inclusief btw;
- een verkort ki-consult voor volwassenen (voor een fysieke pijnklacht, die aan één
plaats is gebonden) van 30 minuten: € 30,-- inclusief btw;
- een ki-consult voor kinderen van 30 minuten: € 30,-- inclusief btw.
1.3 Het (standaard)honorarium is exclusief bijkomende kosten en eventuele overige
vergoedingen. In voorkomend geval zullen deze bijkomende kosten en vergoedingen
(bijvoorbeeld voor benzine en reistijd), te vermeerderen met 21% btw, eveneens door
de opdrachtnemer in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. De bijkomende
kosten en vergoedingen worden voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht vastgesteld op een tussen partijen overeengekomen vast bedrag.
1.4 Jaarlijks per 1 januari kunnen de tarieven worden verhoogd.
2. Wijze van betalen.
Betaling dient te geschieden:
- in contanten na afloop van een ki-consult;
of
- door het bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum over te maken op
rekeningnummer NL 15 INGB 0005 2349 37 t.n.v. Isabelle Hoppenbrouwers te
Roosendaal onder vermelding van het factuurnummer.

3. Betalingsvoorwaarden.
3.1 De opdrachtgever dient het volledige factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen aan de opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of
slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer
verschuldigde bedrag zonder nadere sommatie of ingebrekestelling terstond opeisbaar, vermeerderd met de wettelijke rente gerekend over het door de opdrachtgever
aan de opdrachtnemer verschuldigde (restant)bedrag vanaf de datum van het intreden
van het verzuim.
3.2 Is het verschuldigde door de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn
voldaan dan kan de opdrachtnemer, de nodige maatregelen nemen om het openstaande bedrag te incasseren. Opdrachtnemer is in dit geval gerechtigd om derden
(gerechtsdeurwaarders en/of incassobureaus) in te schakelen om de factuur te innen.
3.3 Indien na verloop van twee weken sedert de dag waarop de betaling uiterlijk
had moeten geschieden, deze nog niet heeft plaatsgevonden, en een nadien door de
opdrachtnemer of derde verzonden schriftelijke aanmaning na verloop van veertien
dagen evenmin tot betaling heeft geleid, kan een bedrag van 15% van het openstaande
bedrag, met een minimum van € 40,-- aan buitengerechtelijke incassokosten bij de
opdrachtgever in rekening worden gebracht, een en ander conform het bepaalde in
artikel 6:96 BW in samenhang met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.
3.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die door opdrachtnemer - met
inachtneming van hetgeen in 3.1 t/m 3.3 hiervoor is gesteld - worden gemaakt in het
kader van de incasso van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor
rekening van de opdrachtgever.
4. Vergoedingen zorgverzekeraars.
Een ki-consult wordt in principe niet vergoed door verzekeraars uit hoofde van aanvullende zorgverzekeringen.
5. Bij verhindering van de afspraak.
5.1 Indien een gepland ki-consult meer dan 48 uur daaraan voorafgaand wordt geannuleerd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
5.2 Indien een gepland ki-consult minder dan of gelijk aan 48 uur daaraan voorafgaand wordt geannuleerd, wordt de gereserveerde tijd wel in rekening gebracht.

6. Inlichtingen-/mededelingsplicht van de opdrachtgever.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens - waarvan opdrachtnemer
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst
- tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.
7. Aansprakelijkheid.
7.1 Indien opdrachtgever in gebreke mocht zijn in de deugdelijke nakoming van
hetgeen waartoe hij/zij jegens opdrachtnemer is gehouden, dan is opdrachtgever
aansprakelijk voor alle eventuele daaruit voortvloeiende directe of indirecte schade.
7.2 Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot de hoogte van de opdrachtsom.
8. Opschorting, (tussentijdse) ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de
overeenkomst.
8.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de verdere behandeling op te schorten.
8.2 Ingeval de opdrachtnemer overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard,
onder curatele wordt gesteld of het vermogen van de opdrachtnemer onder bewind
wordt gesteld, is de overeenkomst uit dien hoofde ontbonden.
8.3 Ingeval de opdrachtgever overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard,
onder curatele wordt gesteld of het vermogen van de opdrachtgever onder bewind
wordt gesteld, is de overeenkomst uit dien hoofde ontbonden.
8.4 In geval de onderneming KiConnection wordt opgeheven of in staat van faillissement wordt verklaard, is de overeenkomst eveneens uit dien hoofde ontbonden.
8.5 De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst van opdracht door
middel van een kennisgeving zonder grond op te zeggen.
8.6 Indien de opdrachtnemer tot opschorting, (tussentijdse) ontbinding en/of (tussentijdse) opzegging overgaat, is de opdrachtnemer niet gehouden tot vergoeding van
enigerlei schade en/of kosten.

9. Overmacht.
9.1 Van overmacht is sprake, indien door feiten of omstandigheden, die niet aan opdrachtnemer te wijten zijn, voortzetting van de opdracht in redelijkheid niet gevergd
kan worden.
9.2 Opdrachtnemer heeft in geval van overmacht de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen.
10. Wijzigingen.
10.1 Opdrachtnemer is gerechtigd te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen.
10.2 De meest actuele versie van deze algemene voorwaarden is kenbaar via de website van opdrachtnemer, zijnde www.kiconnection.nl.

