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Artikel 1 Algemene bepalingen 
 
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

• Opdrachtnemer: Leafspring B.V, gevestigd aan de Lichtenvoordseweg 28A, 
7055 BB Heelweg, met KvK-nummer 72475730.  

• Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van Leafspring.  
• Ontwikkeltraject(en): de ontwikkeltrajecten “JUMP”, “STRETCH” en 

“Talentgericht begeleiden”.  
• Coachingstraject(en): alle andere diensten die niet onder de hiervoor 

genoemde Ontwikkeltrajecten vallen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht 
aan individuele coaching en procesbegeleiding.  

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Leafspring gedane 
aanbiedingen, op alle tussen Leafspring en opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) 
en op alle uit de overeenkomst voortgekomen vervolgovereenkomsten, behoudens 
indien en voor zover door Leafspring van deze voorwaarden (schriftelijk en uitdrukkelijk) 
wordt afgeweken.  
  
1.3 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op derden die 
door Leafspring zijn of worden ingeschakeld voor de uitvoering van de met 
opdrachtgever gesloten overeenkomst(en).  
 
1.4 De algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand 
gewezen en zijn niet van toepassing op de aan Leafspring gedane aanbiedingen en met 
Leafspring gesloten overeenkomst(en).  
 
1.5 Alle opdrachten met betrekking tot de Ontwikkeltrajecten worden geacht uitsluitend 
te zijn verleend aan en aanvaard door Leafspring. Er wordt geen opdracht verstrekt met 
het oog op een bepaald persoon binnen Leafspring. Artikel 7404 BW is uitdrukkelijk 
uitgesloten.  

1.6. Opdrachten in het kader van Coachingstrajecten worden verleend aan Leafspring 
met het oog op een bepaald persoon binnen Leafspring. Aanvaarding daarvan door 
Leafspring is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van die persoon binnen 
Leafspring.  

1.7 Mocht er onduidelijkheid bestaan omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen 
uit deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” 
van het (meest) toepasselijke artikel in deze algemene voorwaarden. 

1.8 Mochten een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet van 
toepassing zijn, nietig worden geoordeeld of worden vernietigd, dan blijven de overige 
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bepalingen onverkort van kracht en zal de niet van toepassing zijnde, nietige of 
vernietigde bepaling worden geconverteerd in een bepaling die door Leafspring zou zijn 
gestipuleerd, indien van de oorspronkelijke bepaling wegens zijn niet toepasselijkheid, 
nietigheid of vernietigbaarheid zou zijn afgezien. Voor zover nodig verklaart 
opdrachtgever zich reeds nu en op voorhand hiermee akkoord. 

Artikel 2 Totstandkoming) overeenkomst 
 
2.1 De inhoud van het door Leafspring gedane aanbod volgt onder meer uit haar offerte en/of de 
brochures die voor opdrachtgever (digitaal) toegankelijk zijn voorafgaand aan het sluiten van een 
overeenkomst.  
2.2 Het door Leafspring gedane aanbod geschiedt in beginsel schriftelijk en is vrijblijvend zoals 
bedoeld in artikel 6219 lid 2 BW. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan het door Leafspring op 
haar website gebruikte aanmeldformulier waarmee opdrachtgever zich, althans een of meer 
werknemers van haar, kan aanmelden voor een Ontwikkeltraject. Dit aanmeldformulier heeft te 
gelden als een (schriftelijk) aanbod van Leafspring.  

2.3 Een overeenkomst met Leafspring komt tot stand nadat opdrachtgever akkoord is gegaan 
met de offerte, dan wel anderzijds (schriftelijk) akkoord is gegaan met het aanbod van 
Leafspring.  

2.4 De met Leafspring tot stand gekomen overeenkomst kwalificeert als een overeenkomst van 
opdracht. Dit betreft een overeenkomst voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is  
overeengekomen.  

2.5 Leafspring is niet aan haar aanbod dan wel een reeds tot stand gekomen overeenkomst 
gebonden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod dan wel een 
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  

Artikel 3 Duur van de overeenkomst 

3.1 De omvang en de duur van de Ontwikkeltrajecten en Coachingstrajecten volgen uit de 
brochure, de offerte of zal, bij gebreke daarvan, anderszins door Leafspring aan Opdrachtgever 
bekend worden gemaakt.  

3.2 De door Leafspring genoemde (uitvoerings)termijnen zijn in alle gevallen slechts indicatief en 
binden haar niet. Overschrijding van een opgegeven termijn leidt nimmer tot het verzuim van 
Leafspring.  

3.3 De overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege na afloop van (de 
overeengekomen duur van) het Ontwikkeltraject dan wel Coachingstraject.  

De overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging met inachtneming van de 
overeengekomen termijn voor opzegging. Indien geen termijn voor opzegging is 
overeengekomen, dient te worden opgezegd met inachtneming van een redelijke termijn voor 
opzegging.   
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Artikel 4 Uitvoering van de opdracht  

4.1 Leafspring is gehouden om zo goed mogelijk uitvoering te geven aan het programma van het 
Ontwikkeltraject en/of Coachingstraject. Op Leafspring rust uitsluitend een 
inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis. 

4.2 Bij Ontwikkeltrajecten is Leafspring bij de uitvoering van de opdracht gehouden om zich 
mede aan de hand van een voorafgaand intakegesprek in te spannen voor een zo goed mogelijke 
samenstelling van de groep(en) deelnemers. Bij het samenstellen van de groep(en) is onder meer 
diversiteit van deelnemers uit verschillende bedrijven een belangrijk aandachtspunt. Deelnemers 
uit een bedrijf worden zoveel mogelijk verdeeld over de groepen. De volgorde van inschrijving 
wordt meegenomen bij de samenstelling van de groep(en) deelnemers, maar hoeft daarbij niet 
doorslaggevend te zijn.  

4.3. Bij Ontwikkeltrajecten is Leafspring bij de samenstelling van de groep(en) deelnemers 
gerechtigd, indien nodig of wenselijk, in overleg te treden met opdrachtgever. Opdrachtgever is 
daartoe op haar beurt gerechtigd wensen over die samenstelling kenbaar te maken aan 
Leafspring.  

4.4. Indien in een voorkomend geval nodig/ noodzakelijk is, is Leafspring gerechtigd de door haar 
te leveren dienst(en) online plaats te laten vinden in plaats van fysiek.  

4.5 Partijen zijn gehouden zich wederzijds in te spannen om, gedurende en na afloop van het 
Ontwikkeltraject dan wel Coachingstraject, de samenwerking te evalueren.  

4.6 Leafspring is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van Ontwikkeltrajecten en 
Coachingstrajecten.  

4.7 Leafspring is gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen/ uitsluitingen van 
derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden. Voor zover vereist heeft opdrachtgever 
Leafspring daarvoor gemachtigd en gaat opdrachtgever reeds nu en bij voorbaat daarmee 
akkoord.   

4.8 Leafspring is te allen tijde gerechtigd bij de uitvoering van de werkzaamheden coaches in te 
zetten die niet aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie.  

4.9 Leafspring verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht.  

4.10 Voor de uitvoering van de overeenkomst baseert Leafspring zich mede op door de 
opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. Opdrachtgever is gehouden om Leafspring 
direct op de hoogte te stellen van nieuwe of gewijzigde informatie. In geval er informatie 
ontbreekt waardoor werkzaamheden niet of niet op de juiste wijze kunnen worden verricht, is 
Leafspring daarvoor niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk.  

Artikel 5 Verzetten afspraak/verhindering  
 
5.1 Een deelnemer aan een Coachingstraject is gerechtigd een met Leafspring gepland 
(coachings)gesprek tot een week voorafgaande aan het gesprek kosteloos te verzetten. 
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Leafspring is in alle andere gevallen, ongeacht de reden, gerechtigd de afspraak, inclusief het 
honorarium, volledig in rekening te brengen bij opdrachtgever.  

5.2 De volgende leden van dit artikel zijn uitsluitend van toepassing op Ontwikkeltrajecten. 

5.3 Leafspring is gerechtigd, indien een coachgesprek in overleg met de coach op verzoek van 
een deelnemer wordt verzet naar een andere datum, de daarmee gepaard gaande extra kosten 
volledig in rekening te brengen bij opdrachtgever. Afhankelijk van de mogelijkheden van de coach 
voor die andere datum is Leafspring gerechtigd te bepalen of dat coachgesprek online dan wel 
fysiek plaatsvindt. 

5.4 Voor zover mogelijk komt de verhindering van een deelnemer om het Ontwikkeltraject 
volledig bij te wonen voor rekening en risico van opdrachtgever. Dit geldt ook voor zover mogelijk 
in geval van overmacht aan de zijde van de deelnemer. Ziekte c.q. (gedeeltelijke) 
arbeidsongeschiktheid van de deelnemer, ongeacht de oorzaak daarvan, levert geen overmacht 
op, behoudens indien en voor zover de redelijkheid en billijkheid zich daartegen verzetten.  

5.5 Indien en voor zover de verhindering van een deelnemer om het Ontwikkeltraject (volledig) bij 
te wonen in weerwil van het vermelde in 5.4 rechtens wel voor rekening en risico van Leafspring 
komt, is Leafspring gerechtigd (mede) ten behoeve van die deelnemer aangegane verplichtingen 
en de daaruit voor rekening van Leafspring ontstane en nog te ontstane kosten in mindering te 
brengen en/of te verrekenen met de daaruit voortvloeiende aanspraken van opdrachtgever. Deze 
aanspraken kunnen de voor die deelnemer aan Leafspring krachtens de overeenkomst van 
opdracht te betalen som niet te boven gaan.  

Behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs, levert de administratie van Leafspring 
volledig bewijs op voor de rechten en verplichtingen die hieruit over en weer voortvloeien. 

Artikel 6 Verplichtingen Leafspring en opdrachtgever  

6.1 Leafspring is verantwoordelijk voor het organiseren, faciliteren en continueren van de door 
haar aangeboden diensten.  

6.2 In geval van een Ontwikkeltraject is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor: 

• het selecteren en aandragen van deelnemer(s) uit haar bedrijf; 
• het koppelen van de mentor(en)/ sparringpartner(s) uit haar eigen organisatie aan de   
     deelnemer(s), voor zover dat nodig is; 
• het eventueel overeenkomen van een studieovereenkomst met de deelnemer. 

Artikel 7 Tarieven en honorarium 

7.1 De tarieven en het honorarium van Leafspring voor de door haar aangeboden diensten staan 
vermeld in de offerte of in de brochure. De tarieven en het honorarium zoals vermeld in de 
overeenkomst met opdrachtgever prevaleren boven de in de offerte of brochure vermelde 
tarieven.  
Tenzij een vaste prijs is overeengekomen met opdrachtgever, zullen de kosten voor de te 
verrichten diensten bestaan uit het in rekening te brengen honorarium exclusief BTW tegen het 
dan geldende uurtarief, vermeerderd enerzijds met de gemaakte onkosten verbonden aan de 
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uitvoering van de opdracht, zoals onder meer maar niet uitsluitend materiaal-, reis- en 
verblijfkosten, alsmede anderzijds vermeerderd met alle door derden bij Leafspring in rekening 
gebrachte kosten verbonden aan de te verrichten diensten, zoals onder meer maar niet 
uitsluitend locatiekosten en cateringkosten.  

7.2 Leafspring is gerechtigd het uurtarief van het overeengekomen honorarium jaarlijks naar 
redelijkheid te indexeren, zonder dat opdrachtgever gerechtigd is om de overeenkomst op te 
zeggen.  

7.3 Leafspring is te allen tijde gerechtigd in voorkomende gevallen, te harer beoordeling, 
betaling voorafgaand aan de door haar te verlenen diensten te eisen van opdrachtgever.  

7.4 Betaling van opdrachtgever strekt, hoe ook genaamd, in de eerste plaats in 
mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen (contractuele) rente 
en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de (oudste) onbetaald gelaten facturen.   

7.5 Opdrachtgever is gehouden de facturen van Leafspring uiterlijk op de vervaldata te 
voldoen zonder zich te beroepen op opschortingsrechten en/of enig recht op 
verrekening met een tegenvordering op Leafspring.     

7.6 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is 
opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Leafspring zonder enige 
ingebrekestelling het recht vanaf vervaldatum van de onbetaalde factuur een 
contractuele rente in rekening te brengen gelijk aan de op dat moment geldende 
wettelijke (handels)rente (jaarbasis), vermeerderd met 1%.     

7.7 Alle door Leafspring noodzakelijkerwijs te maken buitengerechtelijke incassokosten, 
met een minimum van € 175,00 ex BTW, komen voor rekening van opdrachtgever.  

7.8 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever 
zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar zijn.  

Artikel 8 Gedragscode 

8.1 De navolgende gedragscode is van toepassing indien de door opdrachtgever afgenomen 
diensten vallen onder een Ontwikkeltraject:  



/6 9Algemene Voorwaarden Leafspring – 31 maart 2022

Doelstelling 
Deze gedragscode geldt voor alle bedrijven die een deelnemer laten deelnemen aan de ‘JUMP’, 
‘STRETCH’ en ‘Talentgericht begeleiden’ training van Leafspring B.V. Het doel van de 
gedragscode is dat de deelnemende bedrijven het gezamenlijke en bedrijfsoverstijgende belang 
voor ogen houden en dat de focus ligt op de ontwikkeling van de deelnemer. Deze bedrijven 
hechten een groot belang aan de kernwaarden: vertrouwelijkheid, gelijkwaardigheid en 
betrokkenheid. De gedragscode is het kader voor gedrag en reflectie en beschrijft de waarden 
die richting geven aan het deelnemen aan de training, waarbij de focus ligt op de ontwikkeling 
van de deelnemer. De gedragscode stelt de deelnemende bedrijven in staat zelfstandig en op 
een verantwoorde manier te handelen naar normen en waarden en biedt ruimte om elkaar daarop 
aan te spreken. 

Ingangsdatum 
Deze gedragscode is van toepassing zodra een bedrijf een deelnemer heeft aangemeld voor het 
Ontwikkeltraject.  

Voorwaarden 
De deelnemende bedrijven gaan een gedragscode aan over de volgende punten: 
 
 Belangenverstrengeling; 
 Vertrouwelijkheid; 
 Onderlinge tussentijdse werving.  

Bij overtreding van deze voorwaarden wordt het betreffende bedrijf aangesproken haar gedrag 
te veranderen. Bij een ernstige overtreding worden in overleg met de overige deelnemende 
bedrijven maatregelen genomen. Een mogelijke sanctie is dat het bedrijf wordt uitgesloten van 
deelname aan het programma waaraan wordt deelgenomen. 

Belangenverstrengeling 
Er is sprake van belangenverstrengeling als zich een situatie voordoet, waarbij iemand meerdere 
belangen dient. De belangen kunnen een zodanige invloed op elkaar uitoefenen dat de integriteit 
ten aanzien van het ene of het andere belang in het geding komt. Op geen enkele manier mag 
sprake zijn van belangenverstrengeling. Als zich toch belangenverstrengeling voordoet, dan 
meldt de signalerende partij dit per direct bij de andere deelnemende bedrijven. Afhankelijk van 
de urgentie en de zwaarte van de belangenverstrengeling zal uiterlijk binnen een week overleg 
plaatsvinden tussen de deelnemende bedrijven. 

Vertrouwelijkheid 
De deelnemende bedrijven zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid en betrachten strikte 
geheimhouding daar waar nodig is. Deelnemende bedrijven zijn verplicht om gedurende de 
looptijd en na het eindigen van het Ontwikkeltraject geheimhouding te betrachten over alle feiten 
en bijzonderheden waarvan zij tijdens het Ontwikkeltraject kennis krijgen en weten of 
redelijkerwijze kunnen vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. De plicht tot geheimhouding van 
informatie loopt door na afloop van het programma. 
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Onderlinge tussentijdse werving 
De deelnemende bedrijven komen overeen dat tussentijds en 6 maanden na afloop van het 
programma geen medewerkers geworven worden van andere deelnemende partijen. Mocht een 
deelnemer zelf besluiten om een overstap te maken gedurende het programma, dan is dit 
mogelijk met toestemming van het betreffende bedrijf. Echter de intentie van het programma is 
om medewerkers te ontwikkelen en niet om elkaars medewerkers te werven. Mocht een overstap 
plaatsvinden dan dienen de betreffende bedrijven en deelnemer met elkaar in gesprek te gaan en 
onderling afspraken te maken.  

8.2 Opdrachtgever verklaart hierbij nadrukkelijk zich te conformeren aan voormelde 
gedragscode. Opdrachtgever realiseert zich dat deze gedragscode noodzakelijk is voor een 
goede verstandhouding tussen de aan de Ontwikkeltrajecten deelnemende partijen. 

8.4 Mocht zich een situatie voordoen waarbij de gedragscode geschonden wordt of dreigt te 
worden, dan is het de verantwoordelijkheid van de betreffende partij om direct na het 
constateren van de ‘overtreding’ zelf melding te maken bij Leafspring en bij de betreffende 
benadeelde deelnemer.  

8.5 Voorafgaand aan het Ontwikkeltraject is iedere deelnemer verplicht om voormelde 
gedragscode voor akkoord te ondertekenen. Leafspring draagt zorg voor de uitvoering van deze 
verplichting.  

Artikel 9  IEC en NOBCO 
 
9.1 Dit artikel is van toepassing indien de door opdrachtgever afgenomen diensten vallen 
onder een Coachingstraject.  

9.2 Leafspring werkt conform de Internationale Ethische Code (IEC. Deze code wordt 
op eerste verzoek van opdrachtgever verstrekt en is bovendien te raadplegen via de 
website van de NOBCO (www.nobco.nl). Deze website is te raadplegen via de website 
van Leafspring (www.leafspring.nl). Ook kan deze code in onder meer de Engelse taal 
rechtstreeks worden geraadpleegd via de website van Global Code of Ethics 
(www.globalcodeofethics.org).  

9.3 Leafspring is aangesloten bij de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO en 
is onderworpen aan de NOBCO-klachtenregeling zoals deze geldt of in de toekomst zal 
gaan gelden. 

9.4 Het toepasselijke NOBCO-klachtenreglement wordt op eerste verzoek van 
opdrachtgever verstrekt en is bovendien te raadplegen via de website van de NOBCO 
(www.nobco.nl). Deze website is te raadplegen via de website van Leafspring 
(www.leafspring.nl). 
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Artikel 10  Aansprakelijkheid  

10.1 Leafspring is enkel aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen directe schade, met 
inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel. Iedere 
aansprakelijkheid van Leafspring voor bedrijfsschade of andere (indirecte) schade - in 
welke vorm dan ook - is uitdrukkelijk uitgesloten.    

10.2 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is Leafspring in geen 
geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is doordat Leafspring is uitgegaan van de 
door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze 
onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.   

10.3 In alle gevallen is de verplichting van Leafspring tot het vergoeden van schade, op welke 
grondslag dan ook, beperkt tot die schade waartegen Leafspring uit hoofde van een door of ten 
behoeve van haar gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter 
nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering valt.     

10.4 Indien Leafspring om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 3 van dit artikel, 
omdat bijvoorbeeld een dergelijke verzekering ontbreekt, is de verplichting tot het vergoeden van 
schade in alle gevallen beperkt tot maximaal 50% van de factuurwaarde per deelnemer.    
   
10.5 De aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen als vermeld in dit artikel gelden 
eveneens voor ondergeschikten van Leafspring of andere door Leafspring ingeschakelde 
hulppersonen/derden.   

Artikel 11  Vervaltermijn 
  

11.1 Elke aansprakelijkheid van Leafspring vervalt in elk geval na verloop van 6 maanden 
vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of op andere wijze is ge- dan wel 
beëindigd. 

11.2 Elke bevoegdheid van opdrachtgever om zich op aansprakelijkheid te beroepen, 
vervalt indien niet binnen bekwame tijd nadat de tekortkoming is ontdekt of 
redelijkerwijze had moeten worden ontdekt, schriftelijk en met redenen omkleed ter 
zake is geprotesteerd.  

11.3 Iedere rechtsvordering (en ook vorderingsrecht) vervalt en is niet ontvankelijk als 
deze niet uiterlijk binnen 1 jaar na het schriftelijke en met redenen omklede protest door 
opdrachtgever in rechte aanhangig is gemaakt. 

11.4 De genoemde bepalingen gelden voor zowel contractuele als buitencontractuele 
aansprakelijkheid. 

11.5 Eventuele afwijkingen van wettelijke bepalingen hieromtrent gelden niet indien er 
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Leafspring. 
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Artikel 12 Opzegging, opschorting en ontbinding  

12.1 Opdrachtgever is niet bevoegd om de met Leafspring gesloten overeenkomsten voor 
bepaalde tijd tussentijds op te zeggen. Artikel 7408 lid 1 BW is ter zake uitdrukkelijk uitgesloten.  

12.2 Leafspring is gerechtigd tot onmiddellijke opzegging van de overeenkomst over te gaan, 
zonder dat zij gehouden is tot schadevergoeding, indien sprake is van onvoldoende 
aanmeldingen voor een Ontwikkeltraject of Coachingstraject. Of daarvan sprake is, is ter vrije 
beoordeling van Leafspring.  

12.3 Leafspring is bevoegd om de verbintenissen uit de overeenkomst op te schorten dan wel de 
overeenkomst - zonder nadere ingebrekestelling - te ontbinden, indien:  

• opdrachtgever een of meer verplichtingen uit de overeenkomst dan wel uit deze 
algemene voorwaarden niet, niet-tijdig dan wel ondeugdelijk nakomt; 

• gegronde vrees bestaat dat opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de 
overeenkomst niet dan wel niet deugdelijk zal nakomen; 

• Leafspring bij het aangaan van de overeenkomst opdrachtgever heeft verzocht om 
zekerheid te stellen voor de op hem rustende verplichtingen uit de overeenkomst en 
opdrachtgever dit heeft nagelaten;  

• opdrachtgever zijn faillissement heeft aangevraagd en/of is uitgesproken, surséance 
van betaling heeft aangevraagd, haar bedrijfsactiviteiten (tijdelijk) heeft stilgelegd, in 
liquidatie verkeert of wordt ontbonden.   

12.4 Indien de overeenkomst met opdrachtgever wordt ontbonden zijn de vorderingen van 
Leafspring op opdrachtgever terstond opeisbaar.    

Artikel 13 Toepasselijk recht  

13.1 Op alle met Leafspring gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.  

13.2 Alle geschillen met opdrachtgever, zullen met uitsluiting van alle andere arbitrerende, 
adviserende en/of rechtsprekende lichamen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke 
rechter van de vestigingsplaats van Leafspring (rechtbank Gelderland, locatie Zutphen).  



Wij houden van persoonlijk contact. Bel of app 
ons gerust of stuur ons een e-mail, dan gaan 
we binnenkort samen in gesprek. 

Bel of app +31 6 51 85 17 01 

E-mail info@leafspring.nl 

Website leafspring.nl 

Leafspring BV 

KvK 72475730 

BTW NL859 122 505 B01 
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