ALGEMENE VOORWAARDEN
VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA TeachVsion

Artikel 1.

1.1

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Klant: elke (rechts)persoon of andere aan het rechtsverkeer deelnemende entiteit die met
TeachVision een overeenkomst aangaat;

TeachVision: de vennootschap onder firma TeachVision VOF ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24425173;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat
uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in
de zin van artikel 6:230 g sub e BW, zoals elektronische communicatie (e-mail);

Deelnemer: een natuurlijk persoon die door de klant wordt voorgedragen voor het volgen
van de door TeachVision verzorgde opleiding;

Docent: de door TeachVision ingeschakelde docent die de opleiding voor de klant verzorgt;

Opleiding: een door TeachVision op grond van een overeenkomst voor de klant verzorgde
bijeenkomst voor het overdragen van kennis of vaardigheden of een training in de toepassing
van deze kennis.
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Artikel 2.

2.1

Toepasselijkheid

Op alle offertes, aanbiedingen, diensten en op alle door TeachVision gesloten
overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, voor zover hiervan niet
uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2

Door deelname aan een door TeachVision verzorgde opleiding, aanvaardt de klant de
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. TeachVision wijst toepasselijkheid van de
algemene voorwaarden van de klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

2.3

De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen
van de algemene voorwaarden tast de geldigheid of de verbindendheid van de overige
bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen
TeachVision en de klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een
bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud
en de strekking van de betreffende bepaling, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van
het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 3.

3.1

De overeenkomst

Tussen partijen is sprake van een overeenkomst indien overeenstemming bestaat over de
door TeachVision te leveren zaken en/of diensten en de hiervoor door de klant te betalen
prijs. TeachVision zal de overeenkomst schriftelijk bevestigen. De schriftelijke bevestiging
wordt geacht op correcte wijze de tussen partijen geldende overeenkomst weer te geven en
is tussen hen bindend.
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3.2

Voor zover door TeachVision geen schriftelijke bevestiging van de overeenkomst is gezonden
en tussen partijen uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst, geldt de door
TeachVision uitgebrachte offerte voor partijen als inhoud van de overeenkomst.

3.3

TeachVision is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een klant die zich heeft
aangemeld voor een bepaalde opleiding te laten informeren door derden. Indien de uitkomst
van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek naar het oordeel van TeachVision negatief
is, is TeachVision gerechtigd aanvullende voorwaarden te stellen of de overeenkomst zonder
schadeplichtigheid te ontbinden. Ontbinding zal alsdan plaats vinden middels een
schriftelijke melding.

3.4

De klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit een met TeachVision gesloten
overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TeachVision over te
dragen aan een derde. TeachVision kan aan deze toestemming nadere voorwaarden
verbinden.

Artikel 4.

4.1

Annulering

Voorafgaand aan de aanvang van de opleiding kan de klant de overeenkomst met
TeachVision annuleren. In geval van annulering is TeachVision gerechtigd de volgende kosten
bij de klant in rekening te brengen:
a. Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding: 10% van het bedrag
dat de klant volgens de overeenkomst aan TeachVision verschuldigd is, vermeerderd
met eventuele door TeachVision in het kader van de overeenkomst reeds gemaakte
kosten;
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b. Bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de opleiding:
25% van het bedrag dat de klant volgens de overeenkomst aan TeachVision
verschuldigd is, vermeerderd met eventuele door TeachVision in het kader van de
overeenkomst reeds gemaakte kosten;
c. Bij annulering tussen een maand en twee weken voor de aanvang van de opleiding:
50% van het bedrag dat de klant volgens de overeenkomst aan TeachVision
verschuldigd is, vermeerderd met eventuele door TeachVision in het kader van de
overeenkomst reeds gemaakte kosten;
d. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding: de totale
kosten als in de overeenkomst gemeld.

4.2

Als het moment van opzeggen geldt het moment waarop de opzegging TeachVision
schriftelijk of per mailbericht heeft bereikt.

Artikel 5.

5.1

Beëindiging overeenkomst op afstand

Indien de klant een particulier is, heeft de klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten
van de overeenkomst op afstand het recht de overeenkomst op afstand zonder opgave van
redenen te ontbinden.

Artikel 6.

6.1

Betaling

Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is
vermeld.

6.2

Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de op de factuur gestelde termijn
volledig heeft betaald, stuurt TeachVision de klant een betalingsherinnering waarin de klant
de gelijkheid wordt geboden alsnog binnen veertien dagen te betalen. Indien de klant niet
binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de klant
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zonder nadere sommatie of ingebrekestelling in verzuim en jegens TeachVision schadeplichtig.

6.3

In geval van verzuim komen de extra kosten die TeachVision moet maken om het aan
TeachVision toekomende bedrag te innen voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen
ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien de
klant een particulier is, zullen de extra kosten worden berekend conform de wet normering
buitengerechtelijke kosten.

6.4

De klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur
tot aan de dag dat TeachVision volledige betaling heeft ontvangen, wettelijke rente
verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

Artikel 7.

7.1

Aansprakelijkheid TeachVision

In het geval dat TeachVision aansprakelijk is voor schade aan de klant of aan de deelnemer(s)
aan een opleiding, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid,
in alle gevallen beperkt tot directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade – zoals
bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, misgelopen omzet – is derhalve
uitgesloten.

7.2

TeachVision is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de klant of aan de
deelnemers aan de opleiding.

7.3

TeachVision is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het
gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen
verstrekt in verband met de opleiding. Hieronder valt onder andere: de
informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het onderwijsmateriaal,
de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdende met de opleiding.
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7.4

TeachVision is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht
neemt.

7.5

De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle
personen waarvoor TeachVision verantwoordelijk is, zoals personen in dienst van
TeachVision of die door TeachVision zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

7.6

Indien de klant niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de klant er voor in dat de
deelnemers ten behoeve van wie de opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde
aansprakelijkheidsbeperking hebben aanvaard. Voor eventuele aansprakelijkheid ter zake
vrijwaart de klant TeachVision volledig.

7.7

Voor zover komt vast te staan dat TeachVision aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid
te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat door TeachVision aan de klant in
rekening is gebracht voor de opleiding ten tijde waarvan de schade is veroorzaakt.

Artikel 8.

8.1

Overmacht

Bij ziekte en/of verhindering van een docent van TeachVision zal TeachVision – voor zover
mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt
te zijn, zal TeachVision de klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een
voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende opleiding alsnog zal worden
gegeven.

8.2

In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de klant geen recht op een
(schade)vergoeding.
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8.3

De klant kan niet kosteloos een opleiding vanwege de uitval van een docent tussentijds
beëindigen vanwege de uitval van een docent.

Artikel 9.

9.1

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het
door TeachVision verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal liggen bij TeachVision.
Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van TeachVision.

Artikel 10.

10.1

Geschillenregeling

De overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verbintenissen worden beheerst door
Nederlands recht.

10.2

Eventuele geschillen tussen partijen zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de
rechtbank Den Haag. Behoudens voor zover de rechtbank sector kanton bevoegd is van het
geschil kennis te nemen. In dat geval gelden de wettelijke competentieregels.
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