A. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van
werkzaamheden.
2. Opdrachtnemer: de rechtsperso(o)n(en) binnen de (*) die de Overeenkomst sluit(en) en deze algemene voorwaarden
hanteert/hanteren. Alle Overeenkomsten komen, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk
Wetboek, tot stand met Opdrachtnemer en worden uitsluitend door Opdrachtnemer uitgevoerd. Alle bedingen in deze
voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder(s) van Opdrachtnemer, evenals voor al degene(n) die voor
Opdrachtnemer werkzaam zijn of waren. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van
Opdrachtgever is dat de Werkzaamheden door een bepaalde persoon of bepaalde personen zullen worden uitgevoerd.
3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden
verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de
opdrachtbevestiging.
4. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens, alle in het kader van
de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde informatie of gegevens en alle overige
informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Overeenkomst, al dan niet vervat op (on)stoffelijke
gegevensdragers, waaronder - maar niet uitsluitend - begrepen: papier, cd-roms, harde schijven, e-mail en digitale omgevingen,
al dan niet ondergebracht bij derden.
5. Overeenkomst: De opdrachtnemer kan vrijblijvend de dienstverlening van SVO zowel direct als indirect aan haar klanten. Dit
kan doormiddel van mondelinge, fysieke en digitale marketing. Na de aanmelding tot lid van SVO zal de opdrachtnemer 15%
van de omzet krijgen die hieruit voortvloeit. Verder is zowel de opdrachtnemer als opdrachtgever volledig zelfstandig.
6. Marketingmateriaal: alle fysieke materialen vanuit dat geleverd is vanuit de opdrachtgever aan de opdrachtnemer, met als
doeleinden informatie delen met klanten. Bijvoorbeeld: banners, folders, flyers etc.
7. Succesvolouder: de opdrachtgever in deze overeenkomst ook wel benoemd als SVO.
8. Affiliate: de zelfstandig opdrachtnemer die haar klanten (in)direct aanbevelingen doet voor de dienstverlening van SVO.
9. Klant: een consument met een lidmaatschap bij SVO ofwel de opdrachtgever.

B. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en
overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt/ zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten
voor Opdrachtgever, evenals op alle daaruit voor de Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen, dan wel door de Opdrachtgever op enigerlei wijze zijn bevestigd.
3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de
in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten tussen Opdrachtgever en een met de Opdrachtnemer
verbonden en door de Opdrachtnemer met goedvinden van de Opdrachtgever ter uitvoering van een opdracht ingeschakelde
derde.
5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
6. De onderliggende Overeenkomst geeft - samen met deze algemene voorwaarden - de volledige afspraken tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle
eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.

