Algemene voorwaarden Stichting Van Hall Larenstein voor Trainingen
Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze voorwaarden worden verstaan onder:
Algemene Voorwaarden:
deze Algemene Voorwaarden van toepassing bij trainingen zoals
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te
Arnhem;
Cursist:
de natuurlijke of rechtspersoon die de overeenkomst tot het volgen
van een training met VHL T&C aangaat;
Cursus:
studieprogramma met, in principe, een duur korter dan een jaar of
langer, niet leidend tot een diploma;
Opleiding:
studieprogramma met een duur van, in principe, een of meer
schooljaren dat wordt afgesloten met een diploma;
Prijs:
verschuldigd bedrag voor de training;
Schriftelijk:
bij brief, e-mail, of een ander gangbaar communicatiemiddel
ontvangen, waarbij de iden6titeit van de verzender met afdoende
zekerheid kan worden vastgesteld;
Stichting Van Hall Larenstein: Stichting Van Hall Larenstein waarvan uitgaat de hogeschool Van
Hall Larenstein;
Training:
Cursus of Opleiding;
Vertrouwelijke Informatie:
Alle informatie in welke vorm dan ook, waarvan de aard van de
informatie vertrouwelijk is en waarvan Cursist redelijkerwijs weet of
moet weten dat die informatie vertrouwelijk is.
VHL T&C:
onderdeel van het domein Delta Areas and Resources van Van Hall
Larenstein dat trainingen organiseert.
Artikel 2

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden voor Trainingen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door VHL T&C aangeboden Trainingen. Op
Opleidingen kunnen aanvullende voorwaarden of een examenreglement van toepassing zijn.
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van Cursist zijn niet van toepassing, tenzij deze
door VHL T&C Schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 3

Inschrijving en plaatsing tot de Training

De aanmelding voor een Training geschiedt Schriftelijk door middel van een volledig ingevuld en
ondertekend aanmeldingsformulier. Door aanmelding verklaart Cursist de Algemene
Voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
De plaatsing van Cursisten gebeurt in volgorde van ontvangst van de aanmeldingsformulieren. De
plaatsing wordt zo spoedig mogelijk Schriftelijk aan Cursist bekend gemaakt.
VHL T&C behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname de Training te annuleren,
zonder dat dit tot schadevergoeding leidt. In geval van een dergelijke annulering ontvangen
Cursisten het reeds betaalde cursusgeld terug. Betrokkenen worden uiterlijk twee weken voor de
aanvangsdatum Schriftelijk over een dergelijke annulering ingelicht.
VHL T&C behoudt zich het recht voor om een Cursist de toelating tot een Training te weigeren of
te ontzeggen. Cursist zal in een dergelijk geval Schriftelijk van de motieven op de hoogte gesteld
worden.
Artikel 4

Wijzigingen

VHL T&C behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de inhoud, organisatie dan wel personele
inzet van een Training aan te brengen.

Artikel 5

Tarieven en kosten van de training

Voor de Trainingen geldt dat de Prijzen per jaar worden vastgesteld. Tenzij anders staat
vermeld zijn de Prijzen in euro en inclusief BTW. Alle prijzen zijn exclusief de reis- en
verblijfkosten van Cursist, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Artikel 6

Betalingsvoorwaarden

De betaling van de Training dient vooraf te geschieden na ontvangst van de factuur door Cursist.
Betaling in termijnen is mogelijk, maar alleen in het geval van Opleidingen en alleen voor betaling
door natuurlijke personen. In geval van wanbetaling zal VHL T&C incassomaatregelen treffen. De
daaraan verbonden kosten, dan wel minimaal 15% van het te incasseren bedrag, zijn voor
rekening van Cursist. Tevens behoudt VHL T&C zich het recht voor Cursist van deelname aan de
Training uit te sluiten en of de lopende overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechtelijke
tussenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van VHL T&C.
Artikel 7

Opzegging / annulering door Cursist

Opzegging van een Training dient te allen tijde Schriftelijk en aangetekend te geschieden ter
attentie van de directeur Delta Areas and Resources, Postbus 1754, 8901 CB Leeuwarden of
Postbus 9001, 6880 GB Velp onder vermelding van de naam van Cursist evenals de naam/code
van de Training.
In geval van opzegging is Cursist de volgende annuleringskosten verschuldigd:
• tot acht (8) weken voor de aanvangsdatum: 10% van de Prijs;
• binnen twee (2) tot acht (8) weken voor de aanvangsdatum: 25% van de Prijs;
• binnen veertien (14) dagen voor de aanvangsdatum: 50% van de Prijs;
• vanaf de aanvangsdatum of in geval van niet verschijnen op de Training
zonder opzegging: de volledige Prijs.
Artikel 8

Intellectueel eigendomsrecht

Modellen, technieken, instrumenten, software, didactische methoden en onderwijsmateriaal die
gebruikt worden tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van een Training, zijn en blijven
eigendom van Stichting Van Hall Larenstein.
Verveelvoudiging en openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming
van Stichting Van Hall Larenstein. Werken waar intellectueel eigendom op rust mogen niet
worden doorverkocht of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld, voor welk
doel dan ook.
Artikel 9

Vertrouwelijkheid

Stichting Van Hall Larenstein is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van
Cursist jegens derden. Stichting Van Hall Larenstein zal in het kader van de Training alle
voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Cursist.
Cursist zal zonder toestemming van stichting Van Hall Larenstein aan derden geen
mededelingen doen over de aanpak van VHL T&C, haar werkwijze en dergelijke dan wel haar
onderwijsmateriaal beschikbaar stellen.
Artikel 10

Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van Stichting Van Hall Larenstein voor schade bij Cursist die
voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst, is beperkt tot directe schade, dit met een
maximum van de door Cursist betaalde bedragen. Voorgaande beperking geldt niet, indien en
voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Stichting Van Hall
Larenstein.
Stichting Van Hall Larenstein is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of andere

bijkomstige schade die Cursist lijdt als gevolg van het volgen van een Training.
Stichting Van Hall Larenstein aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van
gebreken van door derden aan Stichting Van Hall Larenstein geleverde zaken, waaronder
begrepen programmatuur, die door Stichting Van Hall Larenstein zijn doorgeleverd aan Cursist,
tenzij en voor zover Van Hall Larenstein die schade kan verhalen op haar leverancier.
Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers van Stichting Van Hall Larenstein en
door VHL T&C ingeschakelde personen is uitgesloten. Werknemers van Stichting Van Hall
Larenstein en door VHL T&C ingeschakelde personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit
ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.
Cursist vrijwaart Stichting Van Hall Larenstein tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze
in verband staan met de door VHL T&C aan Cursist gegeven Training.
Eventuele aanspraken van Cursist in hier bedoelde zin, dienen binnen een jaar na het ontdekken
van de schade te zijn ingediend, bij gebreke daarvan vervallen de rechten van Cursist. Cursist kan
de schade tot twee (2) maanden na het afronden van de Training melden.
Artikel 11

Diversen

In geval mocht blijken dat een partij zich in rechte niet op één of meer bepalingen van de
Algemene Voorwaarden kan beroepen, blijft de overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde
voorwaarden voor het overige ongewijzigd in stand. In geval zich het hiervoor beschreven geval
voordoet, zal in de plaats van de bedoelde bepaling een bepaling treden, die deze wat betreft
inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
Artikel 12

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de overeenkomst tussen Stichting Van Hall Larenstein en Cursist is Nederlands recht van
toepassing.
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, dan wel van nadere
overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde
rechter te Arnhem of Leeuwarden, al naar gelang welke vestiging van Stichting Van Hall Larenstein het
betreft.
Artikel 13

Reparatieclausule nietigheden

Indien enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of
ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk
voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de
geldigheid van alle andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden of de onderliggende
overeenkomst.
Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden of de onderliggende overeenkomst niet geldig
mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een
beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden
met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij
wel geldig is.
Onverminderd het in dit artikel kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal
zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen.
=====

