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ALGEMENE VOORWAARDEN SLAMSTOX B.V. 
Artikel 1 Definities 
Slamstox: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Slamstox B.V.”, gevestigd aan de Torenallee 3 te Eindhoven, ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 61393770;  

Opdrachtgever: de persoon of personen in opdracht van wie Slamstox haar werkzaamheden verricht; in de vorm van studerende sporter en/of diens 
ouders of wettelijke vertegenwoordigers; 

Partijen:   Slamstox en Opdrachtgever samen; 

Overeenkomst: de tussen Slamstox en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst;  

Aanbieding: het aanbod van Slamstox aan Opdrachtgever waarin de dienstverlening van Slamstox wordt aangeboden; 

Opdracht: het totaal aan werkzaamheden dat Slamstox in opdracht van Opdrachtgever dient te verrichten 

Artikel 2 Algemeen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing 

op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst 
tussen Slamstox en de Opdrachtgever waarop 
Slamstox deze voorwaarden van toepassing heeft 
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet 
door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is 
afgeweken. 

2. Deze algemene voorwaarden worden tevens 
bedongen ten behoeve van verbonden personen 
en derden die al dan niet in dienstverband bij de 
uitvoering van enige opdracht worden 
ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk 
zijn of kunnen zijn. Dit artikel is een onherroepelijk 
derdenbeding ten behoeve van de hiervoor 
genoemde personen. 

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene 
voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze 
uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn 
overeengekomen.  

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze 
algemene voorwaarden op enig moment geheel of 
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten 
worden, dan blijft het overige in deze algemene 
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 
Slamstox en de Opdrachtgever zullen alsdan in 
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter 
vervanging van de nietige of vernietigde 
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als 
mogelijk het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt 
genomen. 

5. Indien Slamstox niet steeds strikte naleving van 
deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat 
de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of 
dat Slamstox in enigerlei mate het recht zou 
verliezen om in andere gevallen de strikte naleving 
van de bepalingen van deze voorwaarden te 
verlangen. 

6. Slamstox heeft het recht haar algemene 
voorwaarden eenzijdig aan te passen en uit te 
breiden. 

 
Artikel 3  Offertes en  aanbiedingen 
1. Alle offertes en aanbiedingen van Slamstox zijn 

vrijblijvend, tenzij door Slamstox schriftelijk 
expliciet anders is aangegeven. 

2. Indien de aanvaarding (al dan niet op 
ondergeschikte punten) afwijkt van het in de 
offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan 
is Slamstox daaraan niet gebonden. De 
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig 
deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 
Slamstox anders aangeeft. 

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht 
Slamstox niet tot het verrichten van een gedeelte 
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel 
van de opgegeven prijs.  

 
Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 
1. Slamstox zal de Overeenkomst naar beste inzicht 

en vermogen en overeenkomstig de eisen van 
goed vakmanschap uitvoeren. 

2. Slamstox biedt geen garantie voor het verkrijgen 
van een scholarship aan een academische 
instelling, danwel toelating aan een academische 
instelling. 

3. Slamstox is gerechtigd de Overeenkomst in 
verschillende fasen uit te voeren en het aldus 
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 

4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt 
uitgevoerd kan Slamstox de uitvoering van die 
onderdelen die tot een volgende fase behoren 
opschorten, totdat de Opdrachtgever de 
resultaten van de daaraan voorafgaande fase 
schriftelijk heeft goedgekeurd. 

5. Slamstox bepaalt de wijze waarop en door welke 
personen de Overeenkomst wordt uitgevoerd. 

6. Slamstox heeft het recht bij de uitvoering van de 
Overeenkomst, zonder kennisgeving aan 
Opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen 
van derden te betrekken, diensten van derden af 
te nemen en de Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk door derden te laten verrichten. 
 

Artikel 5 Verplichtingen van Opdrachtgever 
1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle 

gegevens, waarvan Slamstox 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 Slamstox worden 
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de 
Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 
Slamstox zijn verstrekt, heeft Slamstox het recht 
de uitvoering van de Overeenkomst op te 
schorten. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder 
aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens 
aan Slamstox ter beschikking heeft gesteld.  

2. De Opdrachtgever is ten alle tijden verplicht om 
Slamstox op de hoogte te houden van eventuele 
wijzigingen in persoonlijke omstandigheden die 
van invloed kunnen zijn op de uit te voeren 
Opdracht, zoals bijvoorbeeld het niet halen van de 
benodigde academische resultaten, het oplopen 
van blessures, of familiaire omstandigheden. 

 
Artikel 6 Opzegging en beëindiging van de 
Overeenkomst 

1. De Overeenkomst tussen Slamstox en de 
Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde 
tijd. De Overeenkomst eindigt indien (i) de 
Opdrachtgever deze schriftelijk opzegt en hierbij 
de reden kenbaar maakt (ii) de 
speelgerechtigdheid van de Opdrachtgever is 
verlopen volgens de richtlijnen van de 
Amerikaanse sportbonden of (iii) er een geslaagde 
bemiddeling heeft plaatsgevonden tussen de 
Opdrachtgever en een academische instelling. 

2. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst met 
Slamstox beëindigt, zoals bedoeld onder artikel 6 
lid 1 sub (i), dan dient de Opdrachtgever de 
kosten te voldoen naargelang de fase waarin 
Opdrachtgever zich in het proces bevindt, zoals 
nader gespecificeerd onder “Kosten voor 
Slamstox” in de offerte. Indien een bepaalde fase 
is aangevangen, dient het volledige bedrag over 
die fase te worden voldaan. Reeds door 
Opdrachtgever betaalde kosten kunnen niet 
worden teruggevorderd en eventuele 
openstaande facturen van Slamstox dienen 
alsnog te worden voldaan binnen de 
betalingstermijn genoemd op de betreffende 
factuur. 

3. Eventuele kosten die de Opdrachtgever zelf heeft 
gemaakt in verband met de Opdracht, kosten met 
betrekking tot speelgerechtigdheid, aanmelding 
op academische instellingen, accreditatie van 
academische documenten en visumkosten, zijn 
voor rekening van de Opdrachtgever en kunnen 
niet op Slamstox worden verhaald, tenzij anders 
overeengekomen in de offerte. 

4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om na 
de beëindiging van de Overeenkomst een 
bemiddelingstraject af te ronden zonder 
medeweten van Slamstox. In dit geval zullen 
alsnog de volledige kosten voor een geslaagde 
bemiddeling door Slamstox aan de 
Opdrachtgever in rekening gebracht worden. 

5. Indien Slamstox minimaal tien aanbiedingen heeft 
gedaan van academische instellingen, maar deze 
door de Opdrachtgever niet geaccepteerd wordt, 
dan heeft Slamstox het recht om de Opdracht op 
te zeggen en de kosten voor het gehele 
bemiddelingstraject, zoals opgenomen onder 
“Kosten voor Slamstox” in de offerte in rekening 
te brengen.  

6. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt 
opgezegd door Slamstox, zal Slamstox in overleg 
met de Opdrachtgever zorgdragen voor 
overdracht van nog te verrichten werkzaamheden 
aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de 
Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de 
overdracht van de werkzaamheden voor Slamstox 
extra kosten met zich meebrengt, dan worden 
deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. 
De Opdrachtgever is gehouden deze kosten 
binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, 
tenzij Slamstox anders aangeeft. 

7. In geval van beslaglegging ten laste van de 
Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere 
omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet 
langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, 
staat het Slamstox vrij om de Overeenkomst 
terstond en met directe ingang op te zeggen, 
zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling 
van enige schadevergoeding of 
schadeloosstelling. De vorderingen van Slamstox 
op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk 
opeisbaar. 

 
Artikel 7 Wijziging van de Overeenkomst  

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst 
blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering 
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan 
te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling 
overleg tot aanpassing van de Overeenkomst 
overgaan. 

2. Indien Slamstox met de Opdrachtgever een vast 
honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is 
Slamstox niettemin te allen tijde gerechtigd tot 
verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder 
dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is 
om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, 
indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een 
bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of 
regelgeving of op andere gronden die bij het 
aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet 
voorzienbaar waren. 
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Artikel 8 Gegevensverstrekking / persoonsgegevens 
1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle 

gegevens welke Slamstox nodig heeft voor het 
adequaat uitvoeren van de verstrekte opdracht, in 
de gewenste vorm in het bezit komen van 
Slamstox. 

2. Slamstox heeft het recht de uitvoering van de 
opdracht op te schorten tot het moment dat de 
Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde 
verplichting heeft voldaan. 

3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de 
gegevens bedoeld in het eerste lid juist en volledig 
zijn en vrijwaart Slamstox voor gevolgen 
voortvloeiende uit het niet juist zijn van gegevens 

4. De Opdrachtgever is ermee bekend dat 
persoonsgegevens van de Opdrachtgever door 
Slamstox worden gebruikt om de opdracht uit te 
voeren.  

5. Tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, 
is Opdrachtgever verplicht betrokkenen van wie 
persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld 
door ‘Opdrachtgever’ aan Slamstox, in kennis te 
stellen van de terbeschikkingstelling alsmede van 
de doelen van deze terbeschikkingstelling. 

6. De Opdrachtgever staat Slamstox toe 
persoonsgegevens te verstrekken aan derden, 
indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst 
noodzakelijk is. 

 
 
Artikel 8 Overmacht 
1. Slamstox is niet gehouden tot het nakomen van 

enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien 
hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van 
overmacht.  

2. Overmacht bestaat indien de uitvoering van de 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet 
tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden 
buiten de wil van Slamstox, zoals onder andere 
(maar niet uitsluitend) staking, natuurrampen, 
epidemie, pandemie, tekorten en andere 
omstandigheden waarop Slamstox in redelijkheid 
geen invloed kan uitoefenen.   

3. Slamstox kan gedurende de periode dat de 
overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
Overeenkomst opschorten. Indien deze periode 
langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der 
partijen gerechtigd de Overeenkomst door een 
schriftelijke verklaring aan de andere partij voor 
het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te 
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van 
schade aan de andere partij. 

4. Voor zover Slamstox ten tijde van het intreden van 
overmacht zijn verplichtingen uit de 
Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is 
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan 
het nagekomen respectievelijk na te komen 
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 
Slamstox gerechtigd om het reeds nagekomen 
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te 
factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze 
factuur te voldoen als ware er sprake van een 
afzonderlijke overeenkomst. 

 
      Artikel 9 Betaling en incassokosten 
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 

dagen na factuurdatum, op een door Slamstox 
aan te geven wijze in de valuta waarin is 
gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door 
Slamstox aangegeven.  

2. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot 
verrekening van het door hem aan Slamstox 
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van 
een factuur schorten de betalingsverplichting niet 
op.  

3. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim 
is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, 
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van 
voldoening buiten rechte voor rekening van de 
Opdrachtgever. De eventuele gemaakte 
gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens 
op de Opdrachtgever worden verhaald. De 
Opdrachtgever is over de verschuldigde 
incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

 
        Artikel 10 Klachten 

1. Indien een Opdrachtgever van mening is dat 
Slamstox in gebreke is gebleven in haar 
dienstverlening dient de Opdrachtgever Slamstox 
hiervan schriftelijk te informeren en in gebreke te 
stellen. 

2. Indien ingebrekestelling van Slamstox door de 
Opdrachtgever van een gebrek later dan 14 
kalenderdagen na facturering plaats vindt, zijn er 
voor Slamstox geen verplichtingen om deze 
ingebrekestelling in behandeling te nemen. 

3. Indien vaststaat dat dienstverlening gebrekkig is 
en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal 
Slamstox de klacht aangaande gebrekkige 
dienstverlening in behandeling nemen 
en zorgdragen voor passende oplossing. 

4. Indien komt vast te staan dat een klacht 
ongegrond is, dan komen de kosten daardoor 
ontstaan, daaronder begrepen de 
onderzoekskosten, aan de zijde van Slamstox, 
integraal voor rekening van de Opdrachtgever. 

5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, 
bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 
jegens Slamstox en de door Slamstox bij de 
uitvoering van een Overeenkomst betrokken 
derden, één jaar. 

 
Artikel 11  Aansprakelijkheid 
1. Indien Slamstox aansprakelijk mocht zijn, dan is 

deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in 
deze bepaling is geregeld. 

2. Slamstox is niet aansprakelijk voor schade, van 
welke aard ook, ontstaan doordat Slamstox is 
uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever 
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

3. Slamstox kan nimmer aansprakelijk worden 
gesteld voor beslissingen, op wat voor grond dan 
ook, van organisaties en academische instellingen 
met betrekking tot toelating en 
speelgerechtigdheid. 

4. Slamstox kan niet aansprakelijk gesteld worden 
voor het niet verkrijgen van een scholarship aan 
een academische instelling. 

5. Slamstox kan niet aansprakelijk gesteld worden 
voor kosten, materieel of immaterieel, die 
voortvloeien uit een Opdracht nadat deze, op 
welke grond dan ook, is beëindigd. 

6. Slamstox kan niet aansprakelijk gesteld worden 
voor kosten, materieel of immaterieel, die 
voortvloeien uit het niet speelgerechtigd verklaard 
worden van een Opdrachtgever door NCAA, 
NJCAA of NAIA en alle gevolgen die voortvloeien 
uit deze beslissing. 

7. Slamstox kan niet aansprakelijk gesteld worden 
voor kosten die voortvloeien uit het niet 
toegelaten worden tot een academisch instelling. 

8. Slamstox kan op geen enkele wijze aansprakelijk 
gesteld worden voor beslissingen van een coach, 
academische instelling en/of sportbond ten tijde 
van het verblijf van de Opdrachtgever in de VS, 
hierbij wordt onder andere maar niet uitsluitend 
verstaan, het verlies van speelgerechtigdheid 
en/of verlies of vermindering van scholarship. 

9. Slamstox kan niet aansprakelijk gesteld worden 
voor materiële en/of immateriële schade 
veroorzaakt door de Opdrachtgever tijdens 
zijn/haar verblijf in de VS, na afronding van een 
Opdracht. 

10. Slamstox kan niet aansprakelijk gesteld worden 
voor kosten die kunnen worden toegeschreven 
aan gebrekkige communicatie met derde partijen 
in de VS. Slamstox handelt met betrekking tot 
deze communicatie ten goede trouw en verwacht 
dit ook van de derde partijen waarmee zij 
communiceert. Indien derde partijen afwijken van 
eerdere schriftelijke afspraken ten opzichte van de 
Opdrachtgever kan Slamstox niet aansprakelijk 
gesteld worden voor deze afwijking en de 
eventuele materiële en immateriële schade die 
voor de Opdrachtgever ontstaat als gevolg van de 
afwijking van eerdere afspraken door derde 
partijen. 

11. Slamstox kan niet aansprakelijk gesteld worden 
voor het niet verkrijgen van studiefinanciering in 
Nederland (DUO). Hieruit volgt ook dat Slamstox 
niet aansprakelijk gesteld kan worden voor het 
geven van advies over het wel of niet verkrijgen 
van studiefinanciering in Nederland.  

12. Slamstox kan niet aansprakelijk gesteld worden 
voor de kwaliteit van onderwijs op individuele 
onderwijsinstellingen in de VS en alle 
consequenties daarvan. 

13. De aansprakelijkheid van Slamstox is in ieder 
geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering 
van zijn verzekeraar in ieder voorkomend geval. 

 
        Artikel 12 Vrijwaring 
1. De Opdrachtgever vrijwaart Slamstox voor 

eventuele aanspraken van derden, die in verband 
met de uitvoering van de Overeenkomst schade 
lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan 
Slamstox toerekenbaar is.  

 
         Artikel 13 Intellectueel Eigendom 
1. De Opdrachtgever verleent toestemming voor het 

gebruik van beeldmateriaal, afbeeldingen, foto’s 
en persoonlijke informatie die ter beschikking 
gesteld is door Opdrachtgever te gebruiken op 
haar website, op social-media en op andere 
vorm van externe communicatie. 

2. Gemaakte en bewerkte afbeeldingen, foto’s en 
alle vormen van beeldmateriaal, al dan niet 
voorzien van het Slamstox logo, die door 
Slamstox of derden in opdracht van Slamstox 
zijn gemaakt, gepubliceerd in social media 
uitingen, op haar website en gebruik worden 
tijdens de Opdracht zijn en blijven eigendom van 
Slamstox en mogen als zodanig enkel door 
derden worden gebruikt na schriftelijke 
toestemming van Slamstox. 

 
         Artikel 14 Geheimhouding 
1. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding 

van alle vertrouwelijke informatie die zij in het 
kader van de Overeenkomst van elkaar hebben 
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als 
dit door de andere partij is medegedeeld of als 
dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De 
partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal 
deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor 
deze informatie verstrekt is. 

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of 
een gerechtelijke uitspraak, Slamstox gehouden is 
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de 
bevoegde rechter aangewezen derden te 
verstrekken, dan zal dit niet gezien worden als een 
inbreuk van artikel 14.1.  
 

Artikel 15  Toepasselijk recht en geschillen   
1. Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht 

van toepassing, en alle geschillen die voortvloeien 
uit of samenhangen met deze Overeenkomst 
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter in ’s-Hertogenbosch, tenzij de wet 
dwingend anders voorschrijft.  
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