
 

Algemene voorwaarden voor het toepassen van ‘GelukkigHB-groepen’  
juli 2017 

GelukkigHB is een advies en begeleidingsbureau voor hoogbegaafden gevestigd 
in Zwolle. GelukkigHB heeft een methode ontwikkeld waarmee professionele 
GelukkigHB begeleiders, begeleiding kunnen geven aan hoogbegaafde kinderen 
tussen drie en achttien jaar. Deze methode heet: “GelukkigHB”. GelukkigHB is 
een unieke methode en het intellectuele eigendom daarvan berust volledig en 
alleen bij de eigenaren van GelukkigHB. 

Deze algemene voorwaarden regelen oneerlijke concurrentie tussen 
licentiehouders onderling en dienen bescherming, zekerheid en duidelijkheid te 
verschaffen voor alle betrokken partijen ten aanzien van het gebruik van 
GelukkigHB. 

Artikel 1 Definities  
 a. ‘Licentienemer’ is de natuurlijke- of rechtspersoon met wie GelukkigHB 

een overeenkomst is aangegaan. 
 b. ‘GelukkigHB’ is VOF GelukkigHB, gevestigd te Zwolle, Assiesstraat 2-D, 

8011XT, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 55678955.  
 c. ‘GelukkigHB-groep’ is de ‘GelukkigHB’ methode, inclusief alle daaraan 

inherent verstrekte –maar niet beperkt tot– adviezen, informatie, kennis 
en communicatie. 

 d. ‘GelukkigHB begeleider’ is een persoon die door GelukkigHB is opgeleid 
en gecertificeerd in het gebruik van de GelukkigHB methode.  

 e. ‘School’ is een school zoals bedoeld in de wet op het primaire onderwijs. 
 f. ‘Stichting’ is een stichting zoals bedoeld in de wet op het primaire 

onderwijs. 
 g. ‘Vereniging’ is een vereniging zoals bedoeld in de wet op het primaire 

onderwijs. 
 h. ‘Partij’ of ‘Partijen’ is zowel Licentienemer, als GelukkigHB. 
 i. ‘Deelnemers’ zijn hoogbegaafde kinderen tussen drie en achttien jaar. 
 j. Daar waar zijn of hij staat, kan ook haar of zij worden gelezen; Mutatis 

Mutandis. 

Artikel 2 Toepasselijkheid  
 a. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door 

GelukkigHB gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en alle 
andere verrichte feitelijke- en rechtshandelingen aangaande het gebruik 
van de methode GelukkigHB. Een exemplaar van deze voorwaarden is 
gratis te downloaden op de website www.gelukkighb.nl/algemene-
voorwaarden/ en wordt tevens op eerste verzoek kosteloos toegezonden. 
De toepasselijkheid van elke andere voorwaarden wordt hierbij 
uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
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 b. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig 
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven 
de overige in deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen wel  

  van kracht. Partijen zullen in zo’n geval samen overleggen om nieuwe 
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de 
strekking van de oorspronkelijke bepalingen wordt nagestreefd.  

 c. Licentiehouder ziet erop toe en garandeert dat ook GelukkigHB 
begeleiders zich zullen houden aan alle gemaakte afspraken. 

Artikel 3 Aanbod en aanvaarding 
 a. Elk aanbod van GelukkigHB is vrijblijvend. De overeenkomst komt tot 

stand door een schriftelijke aanvaarding. 
 b. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere 

heffingen van overheidswege. Voor overeenkomsten met consumenten 
zijn alle vermelde prijzen inclusies BTW en andere heffingen van 
overheidswege.  

 c. Een door GelukkigHB verstuurde offerte is tot 14 dagen na verzending 
geldig.  

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst  
 a. Alleen een gecertificeerde GelukkigHB-begeleider heeft het recht om 

GelukkigHB toe te passen.  
 b. Licentienemer zal GelukkigHB-groepen en het merk “GelukkigHB” 

uitsluitend gebruiken voor het geven van begeleiding aan kinderen in de 
leeftijd van drie tot achttien jaar en om voorlichting te geven aan ouders/
verzorgers van, en betrokkenen bij hoogbegaafde kinderen.  

 c. Onder begeleiding van 1 GelukkigHB-begeleider, mogen maximaal 6 
kinderen deelnemen aan GelukkigHB-groepen.  

Artikel 5 Overige rechten en plichten van de Licentienemer 
a. De GelukkigHB-begeleider, die GelukkigHB-groepen geeft moet in het 

bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag voor het werken met 
kinderen. 

 b. Alleen kinderen die hoogbegaafd zijn mogen deelnemen aan 
GelukkigHB-groepen. Als er bij aanmelding onduidelijkheid bestaat over 
de hoogbegaafdheid, kan dit eventueel door middel van de WISCIII, een 
screeninginstrument of observatie door een 
hoogbegaafdheidsdeskundige worden vastgesteld.  

 c. De GelukkigHB-begeleider maakt voor iedere deelnemer een portfolio.  
 d. Het staat Licentienemer vrij om naar eigen inzicht spel- en ander 

ondersteunend materiaal te gebruiken. Daarnaast is Licentienemer 
verplicht gebruik te maken van het GelukkigHB materiaal en de 
bijbehorende visie.  

 e. Voor iedere deelnemer moet Licentienemer een intake-, voortgang-, en 
evaluatieformulier invullen. GelukkigHB heeft te allen tijde de 
mogelijkheid om hier controles op uit te oefenen. De kosten hiervoor 
worden door GelukkigHB gedragen. 

 f. Incidenteel mag Licentienemer gebruik maken van een eigen 
gastbegeleider. Het is echter niet toegestaan om deze gastbegeleider 
structureel in te zetten.  

 g. Vanzelfsprekend dient Licentienemer alle gangbare normen voor 
veiligheid en hygiëne in acht te nemen. 
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Artikel 6 Contractgebied en exclusiviteit 
 a. Wanneer Licentienemer geen school, stichting of vereniging betreft, en er 

binnen het contractsgebied van Licentienemer zich een school, stichting 
of vereniging bevindt die ook een licentie heeft om GelukkigHB-groepen 
toe te passen en wanneer deze school, stichting of vereniging meer dan 
500 leerlingen c.q. leden heeft, kan het contractsgebied van 
Licentienemer naar rato worden uitgebreid om het verlies aan 
deelnemers binnen het contractsgebied te compenseren. 

 b. Wanneer Licentienemer voor een periode van zes maanden of meer 
geen activiteiten meer organiseert in het kader van GelukkigHB-groepen, 
dan heeft GelukkigHB het recht om de bepalingen met betrekking tot de 
exclusiviteit door te halen. Dit, om de exploitatie van GelukkigHB-groepen 
niet te stagneren en om andere partijen de kans te geven om 
GelukkigHB-groepen wél toe te passen in het bepaalde contractsgebied. 

Artikel 7 Wijzigingsbeding  
 a. GelukkigHB heeft het recht om tussentijds haar tarieven en voorwaarden 

te wijzigen. 
 b. GelukkigHB zal Licentienemer in een onder artikel 7 lid a genoemd geval 

schriftelijk in kennis stellen. Licentienemer heeft dan het recht de 
overeenkomst binnen twee maanden na deze kennisgeving middels een 
aangetekend schrijven te beëindigen. Wanneer er binnen twee maanden 
geen reactie volgt wordt de wijziging als geaccepteerd gekwalificeerd en 
daarmee onherroepelijk. 

Artikel 8 Bescherming van het intellectueel eigendom 
 a. Licentienemer mag geen wijzigingen aanbrengen aan GelukkigHB-

groepen, tenzij GelukkigHB daarvoor schriftelijk toestemming heeft 
gegeven. In geval van toestemming zal hiervoor een bijlage aan de 
huidige overeenkomst tussen beide partijen worden opgemaakt. 

 b. Licentienemer belooft dat hij in promotionele uitingen gebruik zal maken 
van het officiële logo en de merknaam van GelukkigHB.  

 c. Niets van GelukkigHB mag zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van GelukkigHB –en anders dan waarvoor het gebruik 
bestemd is– openbaar worden gemaakt. Ook mag niets van GelukkigHB 
verveelvoudigd worden, waaronder begrepen het reproduceren door 
middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, 
elektronische, optische of andere vorm. 

 d. Het is gebruiker niet toegestaan om op naam en/of voor rekening van 
GelukkigHB te handelen. De door Licentienemer gesloten 
overeenkomsten met derden verbinden GelukkigHB nooit. Een dergelijke 
rechtshandeling zal alleen een verbintenis tot stand brengen tussen 
licentienemer en de betreffende derde(n).  

 e. Licentienemer mag geen rechten uit deze overeenkomst aan een derde 
overdragen en/of zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst 
door een derde laten uitvoeren, tenzij GelukkigHB hier schriftelijk 
toestemming voor heeft gegeven.  

 f. Zelf licenties afgeven is licentienemer niet toegestaan. 
 g. Na verloop van de overeenkomst is het Licentienemer niet toegestaan 

om nog langer geheel of gedeeltelijk GelukkigHB-groepen toe te passen 
of bestanddelen daarvan te gebruiken. 

 h. Het is licentiehouder en GelukkigHB begeleiders niet toegestaan om 
binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst binnen Nederland 
methodes toe te passen vergelijkbaar met GelukkigHB. 

 i. GelukkigHB hecht waarde aan een juiste uitvoering van de 
overeenkomst. GelukkigHB en Licentienemer hebben daarom het recht 
Licentienemer te –laten– bezoeken om er voor te zorgen dat de 
uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming is met alle in de 
overeenkomst genoemde afspraken. 

Algemene voorwaarden                          GelukkigHB-groep -    www.gelukkighb.nl     -     Assiesstraat 2D     -     8011 XT      Zwolle                                                                Pagina �  van �3 5

http://www.gelukkighb.nl


 j. Als er signalen zijn waaruit blijkt dat anderen inbreuk maken op het merk 
en de markt van GelukkigHB dreigen te bederven, zullen partijen elkaar 
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Partijen zullen 
vervolgens in overleg treden om te bespreken of en welke acties er 
genomen zullen worden. 

Artikel 9 Geheimhouding 
Licentienemer zal alle informatie die aan hem bekend is betreffende GelukkigHB-
groepen, en van alle informatie waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat 
deze geheim behoren te blijven, geheimhouden. 

Artikel 10 Boetebeding 
Wanneer Licentienemer in strijd handelt met een of meer bepalingen van de  
overeenkomst en alle daaraan verbonden voorwaarden, is Licentienemer ten 
gunste van GelukkigHB verschuldigd een boete van € 1.000,- per overtreding, 
alsmede € 1.000,- per dag met een maximum van  € 50.000,- dat deze 
overtreding voortduurt, welk(e) bedrag(en) onmiddellijk na ingebrekestelling 
opeisbaar zal/zullen zijn, onverminderd het recht van de opdrachtgever tot het 
vorderen van volledige schadevergoeding. 
. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 
Licentienemer is aansprakelijk en zal GelukkigHB vrijwaren voor alle directe 
schade en alle kosten welke voortvloeien uit de uitvoering van deze 
overeenkomst. 

Artikel 12 Evergreen clausule 
Om er voor te zorgen dat ook na het einde van de overeenkomst sommige 
bepalingen geldig blijven, is er op deze plek een evergreen clausule opgenomen. 
De bepalingen van artikel 8, 9, 10, 11 en 12 blijven ook na beëindiging van deze 
overeenkomst van kracht. 

Artikel 13 Beëindiging van de overeenkomst  
 a. Licentienemer heeft het recht de overeenkomst te beëindigen met in 

achtneming van de hieronder genoemde bepalingen, waarbij opzegging 
altijd wordt gedaan tegen het einde van de maand. Voor overeenkomsten 
met in beginsel een beperkte termijn, maar die stilzwijgend zijn verlengd 
geldt eveneens een opzegtermijn van drie maanden. 

 b. Partijen hebben altijd de mogelijkheid om in onderling overleg tot een 
andere opzegtermijn te komen als de omstandigheden van het geval dit 
rechtvaardigen en wordt schriftelijk vastgesteld.  

 c. Elk van de partijen heeft het recht om deze overeenkomst te ontbinden in 
geval dat: 
- een van de partijen uitstel van betaling aanvraagt of in staat van 
faillissement wordt verklaard; 
- de Licentienemer zijn bedrijf aan een derde verkoopt of overdraagt en/of 
de directe zeggenschap over zijn bedrijf verliest.  

 d. Elk van de partijen heeft het recht om deze overeenkomst op te zeggen 
ingeval dat: 

  - een van beide partijen tekortkomt in de nakoming van de verbintenis; 
- er een vertrouwensbreuk is ontstaan; 
- voortzetting van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar is. 

 e. Er zal geen vergoeding of verrekening plaatsvinden van de door 
Licentienemer ten behoeve van deze overeenkomst gedane 
investeringen. Ook niet wanneer de gemaakte kosten niet tot het 
gewenste resultaat hebben geleid. 
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Artikel 14 toepasselijk recht en bevoegde rechter  
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
Eventuele geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één van de 
partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze 
overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Licentienemer 
en GelukkigHB mochten ontstaan zullen als volgt –in volgorde van prioriteit– 
worden behandeld:  
 I. Allereerst zullen partijen zich ervoor inspannen om het geschil via 

onderlinge bespreking op te lossen.  
 II. Mocht de onder artikel 14 sub I genoemde methode niet tot een oplossing 

leiden, dan wordt het geschil voorgelegd aan een arbitrage panel van een 
arbiter ter keuze van GelukkigHB. 

 III. Eventuele geschillen welke niet voor arbitrage vatbaar zijn, of door 
GelukkigHB niet voor arbitrage vatbaar worden geacht, zullen enkel 
worden beslecht door de bevoegde Rechter te Zwolle. 
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