
Algemene voorwaarden 
 

Ondermijningsbus 
 

 
Artikel 1. Definities 
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter 

geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is 
aangegeven of uit de context anders blijkt: 
 
Aanvangsdatum:  De overeengekomen datum waarop de huurperiode aanvangt; 
 
Afleverlocatie: De locatie waar Goudtrainingen de Ondermijningsbus dient af 

te leveren of heeft afgeleverd; 
 

Bestuurder:    De feitelijke bestuurder van de Ondermijningsbus; 
 

Huurder:   De rechtspersoon die een Overeenkomst met Goudtrainingen 
is aangegaan of wenst aan te gaan;  

 
Materialen:   Alle door Goudtrainingen in het kader van de Overeenkomst 

ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen en ieder 
ander werk in de zin van de Auteurswet; 

 
Ondermijningsbus:   De ondermijningsbus, inclusief de inventaris, die door de 

Huurder van Goudtrainingen wordt gehuurd;  
 
Overeenkomst:   De overeenkomst tussen Goudtrainingen en de Huurder;  
 
Schriftelijk:   Schriftelijk of via de e-mail; 

 
Goudtrainingen: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: 

Goudtrainingen gevestigd aan Speldenmakerssteeg 12 te 
Gouda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
KvK-nummer 24486275. 

 
1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens 

naar het meervoud en vice versa. 
 

Artikel 2. Algemeen 
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Goudtrainingen en op 

alle Overeenkomsten tussen de Huurder en Goudtrainingen. 
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 

uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.  
2.3. De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van de Huurder wordt uitdrukkelijk 

van de hand gewezen. 
2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of 

vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door 
Goudtrainingen vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van 
de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. 

2.5. Indien Goudtrainingen niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden 
verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing 
zouden zijn of dat Goudtrainingen het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet 
soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen. 
 

Artikel 3. Aanbod 
3.1. De Huurder staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan 

Goudtrainingen opgegeven wensen en andere gegevens waarop Goudtrainingen zijn offerte 
baseert. 



3.2. De vergoeding voor het huren van de Ondermijningsbus, de kilometervergoeding, de 
vergoeding voor het afleveren en ophalen van de Ondermijningsbus en de kosten voor 
eventuele overige diensten, staan duidelijk in de offerte. De kilometervergoeding wordt 
berekend vanaf het vestigingsadres van Goudtrainingen te Gouda. 

3.3. Het aanbod van Goudtrainingen is vrijblijvend. 
3.4. Goudtrainingen kan niet gebonden worden aan kennelijke fouten en/of verschrijvingen in 

offertes, e-mailberichten of op zijn website. 
3.5. Vermelde prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor een toekomstige 

Overeenkomsten. 
 

Artikel 4. Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst 
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Huurder uitdrukkelijk akkoord is 

gegaan met de offerte van Goudtrainingen. 
4.2. Goudtrainingen heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder kennisgeving 

aan de Huurder, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. 
 

Artikel 5. Annulering van de Overeenkomst door de Huurder 
5.1. Indien de Huurder de Overeenkomst 1 maand of korter voor de Aanvangsdatum annuleert, 

dan worden annuleringskosten aan de Huurder in rekening gebracht. Deze 
annuleringskosten bedragen: 
a. Bij annulering 1 maand of korter en langer dan 2 weken voor de Aanvangsdatum: 50% 

van de totale overeengekomen vaste prijs; 
b. Bij annulering 2 weken of korter voor de Aanvangsdatum: 100% van de totale 

overeengekomen vaste prijs.  
5.2. Annulering dient Schriftelijk te geschieden. 

 
Artikel 6. Annulering van de Overeenkomst door Goudtrainingen 
6.1. Goudtrainingen is gerechtigd de Overeenkomst te annuleren indien Goudtrainingen wegens 

overmacht de Overeenkomst niet kan nakomen of indien de Ondermijningsbus in dermate 
slechte staat door de voorgaande huurder is geretourneerd waardoor een langere hersteltijd 
nodig is dan gebruikelijk en daardoor de Ondermijningsbus niet tijdig gereed is om aan de 
Huurder ter beschikking te stellen. 

6.2. De Huurder wordt zo spoedig mogelijk van een annulering van de Overeenkomst door 
Goudtrainingen in kennis gesteld. Goudtrainingen is niet aansprakelijk voor enige schade die 
de Huurder door een dergelijke annulering lijdt. 

 
Artikel 7. Afleveren en ophalen van de Ondermijningsbus 
7.1. Indien de Ondermijningsbus zonder chauffeur wordt gehuurd, dan wordt de 

Ondermijningsbus door Goudtrainingen bij aanvang van de huurperiode afgeleverd op de 
Afleverlocatie en wordt de Ondermijningsbus na het einde van de huurperiode opgehaald op 
de Afleverlocatie. 

7.2. De Huurder dient ervoor zorg te dragen dat de Afleverlocatie tijdig toegankelijk is en dat de 
Afleverlocatie goed te bereiken is voor het transportmiddel waarmee de Ondermijningsbus 
getransporteerd wordt. Indien niet is voldaan aan het gestelde in dit artikel en Goudtrainingen 
daardoor extra kosten dient te maken, waaronder arbeidstijd, dan zijn deze kosten voor 
rekening van de Huurder.  

 
Artikel 8. Kosten verbonden aan het gebruik van de Ondermijningsbus 
8.1. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van de Ondermijningsbus verbonden 

kosten, zoals tolgelden en parkeergelden, voor rekening van de Huurder. 
8.2. De Huurder dient na het einde van de huurperiode de Ondermijningsbus afgetankt aan 

Goudtrainingen ter beschikking te stellen. Indien de Huurder deze verplichting niet nakomt, 
dan heeft Goudtrainingen het recht de kosten voor het aftanken van de Ondermijningsbus 
aan de Huurder in rekening te brengen. 

 
Artikel 9. Gebruik van de Ondermijningsbus en verplichtingen van de Huurder 
9.1. De Huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Goudtrainingen aangeeft dat 

deze noodzakelijk zijn of waarvan de Huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 



noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Goudtrainingen worden 
verstrekt. 

9.2. De Huurder is gehouden Goudtrainingen onverwijld te informeren omtrent feiten en 
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen 
zijn.  

9.3. De Huurder vrijwaart Goudtrainingen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband 
met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Huurder 
toerekenbaar is. 

9.4. De Huurder dient op zorgvuldige wijze met de Ondermijningsbus om te gaan. 
9.5. De Huurder is verplicht erop toe te zien dat de verplichtingen die volgen uit de wet, de 

Overeenkomst en deze algemene voorwaarden door de Bestuurder en andere gebruikers 
van de Ondermijningsbus worden nageleefd. De Huurder is aansprakelijk voor alle gevolgen 
van gedragingen van gebruikers van de Ondermijningsbus, ook indien deze niet de 
instemming van de Huurder hadden. 

9.6. De Huurder is ervoor verantwoordelijk dat alle Bestuurders beschikken over de bevoegdheid 
en de gesteldheid die voor het besturen van de Ondermijningsbus is vereist.  

9.7. De Bestuurder dient over een geldig rijbewijs te beschikken. 
9.8. De Ondermijningsbus en de daarin aanwezige zaken, zoals inventaris en promotiemateriaal, 

dienen enkel gebruikt te worden overeenkomstig de kenbaar gemaakte instructies. 
9.9. De Huurder dient als een goed huisvader voor de Ondermijningsbus te zorgen. De Huurder 

dient alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal van de 
Ondermijningsbus.  

9.10. Het is de Huurder niet toegestaan de Ondermijningsbus door te verhuren aan een derde of 
aan een derde (om niet) in gebruik te geven. 

9.11. Het is niet toegestaan te roken in de Ondermijningsbus. 
9.12. Het is de Huurder enkel toegestaan de Ondermijningsbus te gebruiken binnen een straal van 

10 kilometer vanaf de Afleverlocatie. Indien de Huurder in strijd handelt met dit artikel, dan 
zijn de eventuele gevolgen waarvan, zoals het niet uitkeren van schade door de verzekeraar 
van Goudtrainingen, voor rekening en risico van de Huurder. 

9.13. De Huurder tankt de juiste brandstof voor de Ondermijningsbus. 
9.14. Tijdens de periode dat de Huurder de Ondermijningsbus niet gebruikt, dient de 

Ondermijningsbus op een afgesloten terrein te worden geparkeerd, zodat o.a. het risico wordt 
verkleind dat de Ondermijningsbus onderwerp wordt van vandalisme. 
 

Artikel 10. Verzekering, eigen risico en schade 
10.1. De Ondermijningsbus is allrisk verzekerd.  
10.2. Het eigen risico van de verzekering van de Ondermijningsbus is € 1.000,- per schadegeval. 
10.3. Door de verzekering niet gedekte schade ontstaan tijdens de Overeenkomst tot het moment 

dat Goudtrainingen de Ondermijningsbus in ontvangst heeft genomen, komt voor rekening 
van de Huurder. Daarnaast worden alle kosten, zoals sleepkosten, die Goudtrainingen dient 
te maken wegens een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Huurder aan de 
Huurder in rekening gebracht. 

10.4. Wordt de schade door de verzekering van Goudtrainingen vergoed, dan is de Huurder 
aansprakelijkheid voor het eigen risico. 

 
Artikel 11. Defect, pechgeval, ongeval en diefstal 

11.1. Het is de Huurder niet toegestaan de Ondermijningsbus te gebruiken in geval van schade of 
een defect aan de Ondermijningsbus als dit kan leiden tot verergering hiervan of tot 
vermindering van de verkeersveiligheid. 

11.2. In geval van een defect aan de Ondermijningsbus, een pechgeval of een ongeval tijdens de 
huurperiode dient de Huurder Goudtrainingen daarvan op de hoogte te stellen en vervolgens 
de instructies van Goudtrainingen op te volgen. 

11.3. Het is de Huurder niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van Goudtrainingen 
zelf (reparatie)werkzaamheden aan de Ondermijningsbus uit te voeren of een derde 
(reparatie)werkzaamheden aan de Ondermijningsbus te laten uitvoeren. 

11.4. Een defect aan de Ondermijningsbus ontstaan door ondeugdelijk gebruik van de 
Ondermijningsbus, waaronder roekeloos rijgedrag, wordt door Goudtrainingen behandeld als 
schade waarvoor de Huurder aansprakelijk is. 

11.5. Ingeval van een ongeval is de Huurder verplicht: 



a. Gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis 
betrekking hebben aan Goudtrainingen of diens verzekeraar te verstrekken; 

b. Een volledig ingevuld en ondertekend schadeformulier aan Goudtrainingen te 
overleggen. 

11.6. Schades tijdens de Overeenkomst ontstaan aan het interieur en aan de inventaris van de 
Ondermijningsbus komen voor rekening van de Huurder.  

11.7. Indien de Ondermijningsbus tijdens de Overeenkomst is gestolen, dan dient de Huurder de 
politie en Goudtrainingen daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
 

Artikel 12. Van overheidswege opgelegde sancties 
12.1. Voor rekening van de Huurder zijn alle sancties, zoals boetes voor verkeersovertredingen en 

parkeerboetes, die van overheidswege worden opgelegd tijdens de Overeenkomst, tenzij 
deze sancties verband houden met een defect aan de Ondermijningsbus dat aanwezig was 
bij aanvang van de huurperiode. De Huurder ontvangt van Goudtrainingen een rekening van 
de boete met daarbij een kopie van de boete. 

 
Artikel 13. Inleveren van de Ondermijningsbus 

13.1. De Huurder dient de Ondermijningsbus na het einde van de huurperiode tijdig en in dezelfde 
staat zoals hij de Ondermijningsbus in ontvangst heeft genomen aan het begin van de 
huurperiode aan Goudtrainingen ter beschikking te stellen, met dien verstande dat 
promotiemateriaal waarvoor een voorraad is aangelegd mag zijn weggegeven.  

13.2. De Huurder dient de Ondermijningsbus opgeruimd, schoongemaakt en voorzien van alle 
inventaris aan Goudtrainingen te retourneren. 

13.3. Indien de Huurder niet heeft voldaan aan het gestelde in artikel 13.1 of in artikel 13.2, dan 
heeft Goudtrainingen het recht aan de Huurder in rekening te brengen de omzet die 
Goudtrainingen misloopt doordat hij de Ondermijningsbus niet tijdig aan een andere huurder 
ter beschikking kan stellen. 

13.4. Alle kosten die Goudtrainingen dient te maken doordat de Huurder de Ondermijningsbus niet 
overeenkomstig dit artikel aan Goudtrainingen heeft geretourneerd, worden aan de Huurder 
in rekening gebracht, tenzij de kosten worden vergoed door de verzekeraar van 
Goudtrainingen. 

13.5. Het eerder retourneren van de Ondermijningsbus aan Goudtrainingen zal niet leiden tot 
vermindering van de overeengekomen vergoeding. 

 
Artikel 14. Facturatie en betaling 

14.1. Facturatie geschiedt na de laatste dag van de huurperiode. 
14.2. De Huurder dient de juiste tenaamstelling van de factuur en de overige gegevens die op de 

factuur vermeld dienen te worden, tijdig aan Goudtrainingen te verstrekken. 
14.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Huurder vanaf de datum waarop de 

verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke 
handelsrente aan Goudtrainingen verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering 
zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Huurder. De buitengerechtelijke 
incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. 

14.4. Door de Huurder gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats 
alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het 
langst openstaan, zelfs al vermeldt de Huurder dat de voldoening betrekking heeft op een 
latere factuur. 

 
Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring 

15.1. Goudtrainingen kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een 
direct of indirect gevolg is van: 
a. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten 

kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16; 
b. Enige daad of nalatigheid van de Huurder, de Bestuurder of een andere gebruiker van 

de Ondermijningsbus. 
15.2. De Huurder is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid 

van de door hem aangeleverde gegevens. Goudtrainingen is nimmer aansprakelijk voor 
eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Huurder aangeleverde 
gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De Huurder vrijwaart Goudtrainingen tegen alle 
aanspraken ter zake. 



15.3. Goudtrainingen is niet aansprakelijk indien de werkzaamheden van Goudtrainingen dan wel 
de terbeschikkingstelling van de Ondermijningsbus niet hebben geleid tot het door de 
Huurder gewenste resultaat. 

15.4. Goudtrainingen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik 
of gebruik in strijd met de gebruiksinstructies van de Ondermijningsbus. 

15.5. Goudtrainingen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een defect aan de 
Ondermijningsbus, tenzij Goudtrainingen het defect bij het aangaan van de Overeenkomst 
kende of had behoren te kennen. 

15.6. Goudtrainingen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van 
eigendommen van de Huurder, de Bestuurder of een andere gebruiker van de 
Ondermijningsbus. 

15.7. Goudtrainingen is niet aansprakelijk voor schade door dood of persoonlijk letsel. 
15.8. Goudtrainingen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen 

gevolgschade, gederfde, reiskosten, gemiste besparingen, reputatieschade, omzetverlies en 
vertragingsschade. 

15.9. Indien Goudtrainingen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een 
bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking rechtens niet is toegestaan, dan is de 
aansprakelijkheid van Goudtrainingen beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van 
Goudtrainingen gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering 
overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid 
van Goudtrainingen beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke 
wetsbepaling, tot de vergoeding die de Huurder betaald heeft voor de Overeenkomst. 

15.10. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Huurder uit welken hoofde ook jegens 
Goudtrainingen vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment 
waarop zich een feit voordoet dat de Huurder deze rechten en/of bevoegdheden jegens 
Goudtrainingen kan aanwenden. 

15.11. Indien de Huurder toerekenbaar in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van 
hetgeen waartoe hij jegens Goudtrainingen gehouden is dan wel indien de Huurder 
onrechtmatig jegens Goudtrainingen handelt, dan is de Huurder aansprakelijk voor alle 
schade aan de zijde van Goudtrainingen daardoor direct of indirect ontstaan. 

 
Artikel 16. Overmacht 

16.1. Goudtrainingen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst 
indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een 
rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden 
toegerekend. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: extreme weersomstandigheden, het voor 
aanvang van de huurperiode te niet gaan van de Ondermijningsbus, epidemieën, pandemie, 
overheidsmaatregelen, wijzigingen in wet- en regelgeving, diefstal, brand, verkeersstoring, 
autopech, oorlog, terrorisme, rellen, vandalisme, natuurrampen, overstroming, blokkades, 
ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens 
Goudtrainingen de Overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren. 

16.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door 
Goudtrainingen ingeschakelde derde partij.  

16.3. Indien Goudtrainingen de Overeenkomst (tijdelijk) niet kan nakomen wegens een 
overmachtssituatie, dan stelt Goudtrainingen de Huurder daarvan zo spoedig mogelijk op de 
hoogte. 
 

Artikel 17. Opschorting en ontbinding 
17.1. Goudtrainingen is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang 

op te schorten indien na het sluiten van de Overeenkomst Goudtrainingen ter kennis is 
gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Huurder de verplichtingen 
niet zal nakomen.  

17.2. Goudtrainingen is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Huurder de 
verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de Huurder geen gehoor 
heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin de Huurder een redelijke termijn 
wordt geboden om alsnog na te komen. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een 
ingebrekestelling achterwege blijven. 

17.3. Goudtrainingen is bevoegd de Overeenkomst middels een Schriftelijke verklaring te 
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van 
de Overeenkomst onmogelijk is 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. 

17.4. Indien Goudtrainingen tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze 
gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

 
Artikel 18. Intellectuele eigendom 

18.1. Goudtrainingen is volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele 
eigendomsrechten, zoals auteursrechten, die rusten op de Materialen. 

18.2. De Huurder dient de intellectuele eigendomsrechten van Goudtrainingen te allen tijde te 
respecteren. 

18.3. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van Goudtrainingen, de Materialen 
te verveelvoudigen of te exploiteren. 

18.4. Indien de Huurder in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van 
Goudtrainingen, dan is de Huurder aansprakelijk voor alle schade die Goudtrainingen 
daardoor lijdt, waaronder omzetverlies. 

 
Artikel 19. Persoonsgegevens 

19.1. Goudtrainingen verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van 
persoonsgegevens kan de Huurder het privacy beleid van Goudtrainingen raadplegen, zie 
https://www.ondermijningsbus.nl/privacy-verklaring.html.  

 
Artikel 20. Geheimhouding 

20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het 
kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie 
geldt als vertrouwelijk, als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de 
aard van de informatie. 

20.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Goudtrainingen 
gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter 
aangewezen derde te verstrekken en Goudtrainingen zich ter zake niet kan beroepen op een 
wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan 
is Goudtrainingen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de 
Huurder niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade 
hierdoor ontstaan. 

20.3. Goudtrainingen heeft het recht om de door de uitvoering van de Overeenkomst aan zijn zijde 
toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen 
informatie over de organisatie van de Huurder, die redelijkerwijs als vertrouwelijk dient te 
worden beschouwd, dan wel over individuele personen, ter kennis van derden wordt 
gebracht. 

 
Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

21.1. Op iedere Overeenkomst tussen Goudtrainingen en de Huurder is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing. 

21.2. Alle geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst dan wel geschillen die daaruit 
voortvloeien en met de Overeenkomst samenhangen zullen worden beslecht door de 
bevoegde rechter in het arrondissement waar Goudtrainingen gevestigd is. 

 
 
 
 
 

https://www.ondermijningsbus.nl/privacy-verklaring.html

