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Algemene leveringsvoorwaarden

hun werknemers bij de uitvoering van de overeenkomst(en)
kennis zullen nemen en waarvan zij hebben aangegeven, of

Artikel 1. Definities en begripsbepalingen

waarvan de andere partij weet of in redelijkheid kan weten,

1. Saxion: Saxion Hogeschool met vestigingen te Enschede,

dat geheimhouding geboden is. Bij het overtreden daarvan

Deventer en Apeldoorn.

door een van beide partijen, is de wederpartij gerechtigd de

2. Saxion Parttime School (SPS): de organisatie binnen Saxion

overeenkomst per onmiddellijk te ontbinden. De wederpartij

Hogeschool die zich richt op de ontwikkeling,

is in dat geval niet gehouden tot enigerlei

doorontwikkeling, organisatie en verkoop van

schadevergoeding. Inmiddels door de opdrachtgever en SPS

deeltijdonderwijs (Ad-, bachelor-, master- en modulair

gedane prestaties zullen geen onderwerp van de ongedaan

onderwijs)

making zijn.

3. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijke
persoon, handelend in de uitoefening van diens beroep of

Beëindiging van de overeenkomst ontheft partijen niet van

bedrijf, die met Saxion Parttime School een overeenkomst

de plicht tot geheimhouding.

inzake contractactiviteiten sluit.
4. Partijen: opdrachtgever en Saxion Parttime School.

Met persoonsgegevens wordt omgegaan conform de daarop

5. Overeenkomst: vastgelegde afspraken tussen

van toepassing zijnde wet en regelgeving en in

opdrachtgever en opdrachtnemer ter zake van

overeenstemming met de privacyverklaring van Saxion.

deeltijdonderwijs, zoals die tussen partijen zijn vastgelegd

Uitgangspunt is dat SPS zich tot de deelnemer verhoudt als

conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden.

verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 2. Reikwijdte

Artikel 7. Betalingsverplichtingen

Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle

Facturatie gebeurt in principe in maandelijkse termijnen, te

activiteiten van Saxion Parttime School (SPS), tenzij

beginnen voorafgaand aan de eerste uitvoering, tenzij

uitdrukkelijk op schrift met opdrachtgever anders is

anders is overeengekomen. Indien geen andere

overeengekomen. Aan deze voorwaarden is een addendum

betalingstermijn is overeengekomen, dient opdrachtgever te

toegevoegd met voorwaarden en bepalingen betreffende de

betalen binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het

uitvoering van de scholing.

verstrijken van de betalingstermijn zal door SPS, enkel door
het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat daartoe

De deelnemer als bedoeld in het addendum moet door de

enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechterlijke

opdrachtgever worden geïnformeerd over de inhoud van

tussenkomst nodig is, het verschuldigde (termijn)bedrag

deze overeenkomst en het daarbij horende addendum

opeisbaar zijn. Opdrachtgever zal de kosten, zowel

waaronder in ieder geval de bepalingen die betrekking

gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten

hebben op de rechten en plichten van de deelnemer. Verder

worden ter inning van de niet betaalde vergoedingen,

draagt de opdrachtgever er zorg voor dat de regeling met

verschuldigd zijn, alsook de gederfde rente.

betrekking tot de rechtsbescherming als bedoeld in H5 van
de Regeling modulair cursistenonderwijs SPS aan de

Artikel 8. Annulering, staking werkzaamheden, opschorting

deelnemer bekend wordt gemaakt.

en ontbinding overeenkomst
Opdrachtgever en SPS verbinden zich met de overeenkomst

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

als partners in de beoogde onderwijsontwikkeling en

Een overeenkomst komt tot stand nadat SPS een opdracht

uitvoering. In het geval de verwachtingen van opdrachtgever

schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd,

of SPS redelijkerwijs voortvloeiende uit de gesloten

dan wel op de dag van ondertekening van de overeenkomst

overeenkomst niet waargemaakt (kunnen) worden, of indien

door SPS. De opdrachtbevestiging wordt geacht de

onvoorziene omstandigheden zich voor doen, wordt in

overeenkomst juist en volledig weer te geven.

gesprek gezocht naar een oplossing waar beider partijen
mee kunnen instemmen.

Artikel 4. Overeenkomst
In de overeenkomst worden tenminste geregeld de

Opdrachtgever is bevoegd de opdracht te annuleren bij

wederzijdse verplichtingen met betrekking tot:

aangetekende brief en voor aanvang van het onderwijs.

• de kwaliteit van het onderwijs en het te behalen doel

Indien de annulering binnen drie maanden maar uiterlijk één

• aard, vorm, omvang en duur van de scholing

maand voor aanvang van het onderwijs geschiedt, dan is

• verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid

opdrachtgever 50% van de opdrachtsom verschuldigd als

• prijs, betalingswijzen en toepasselijkheid van BTW

vergoeding voor door SPS gemaakte kosten. Bij annulering

• eigendom en gebruiksrecht

korter dan een maand voor aanvang van het onderwijs is

• wijzigingen, meerwerk en eventuele verlenging

opdrachtgever, evenals bij tussentijdse opzegging van de
opdracht, aan SPS de volledige opdrachtsom verschuldigd..

Artikel 5. Vrijwaring van inbreuk op intellectueel eigendom

Artikel 7:408 lid 1 BW blijft buiten toepassing.

Opdrachtgever vrijwaart SPS van inbreuk op alle intellectuele
eigendomsrechten voortvloeiend uit de hoedanigheid van

Indien de opdrachtgever niet (tijdig) aan zijn

SPS als kennis- en expertise-instituut.

betalingsverplichtingen voldoet, behoudt SPS zich het recht
voor per onmiddellijk haar werkzaamheden te staken en

Artikel 6. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

deze op te schorten.

Partijen verbinden zich jegens elkaar en met betrekking tot
de opdracht geheimhouding te verzekeren met betrekking
tot alle gegevens van de andere partij, waaromtrent zij en/of
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In het geval SPS de overeengekomen verplichting tot het

Addendum: uitvoering scholing

geven van onderwijs niet na kan komen, bijvoorbeeld in het

Aanvullende voorwaarden met betrekking tot de scholing

geval van absentie of ziekte van een docent, heeft SPS de

Lid 1 Definitie scholing

inspanningsverplichting om in overleg met opdrachtgever zo

Van scholing is sprake indien door opdrachtgever

spoedig mogelijk het gemiste onderwijs opnieuw aan te

aangewezen personen deelnemen aan bij SPS beschikbare

bieden, desnoods met inzet van een andere docent. In het

programma’s ter bevordering van hun algemene of

geval dat door dergelijke omstandigheden de kwaliteit van

specifieke deskundigheid.

het onderwijs in het geding komt, zal in overleg met

Lid 2 Deelnemer

opdrachtgever een passende oplossing gezocht worden.

De betreffende deelnemer is als cursist ingeschreven bij

Indien vastgesteld wordt dat nakoming van de verplichtingen

Saxion voor een deel van een opleiding dan wel modules

blijvend onmogelijk is, heeft zowel opdrachtgever als SPS

conform de afspraken gemaakt tussen Saxion en de

het recht de overeenkomst per aangetekend schrijven te

opdrachtgever. De deelnemer ontleent zijn cursistenstatus

ontbinden zonder schadeplichtig te zijn en zonder dat

aan de overeenkomst die tussen de opdrachtgever en Saxion

rechterlijke tussenkomst benodigd is. SPS zal in dit geval de

is gesloten. Bij beëindiging van de overeenkomst tussen

opleidingskosten over reeds uitgevoerde activiteiten niet in

Saxion en de opdrachtgever, komt daarmee gelijktijdig de

rekening brengen / de verstuurde factuur crediteren.

rechtsverhouding tussen Saxion en de deelnemer te
vervallen en kan de deelnemer geen aanspraak meer maken

SPS heeft voorts het recht de overeenkomst zonder

op de door Saxion te leveren diensten. De regeling

ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst

collegegelden en de regeling modulair cursisten onderwijs

eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden , indien de

SPS zijn niet van toepassing op de deelnemer zoals bedoeld

opdrachtgever in verzuim is. Alsdan is SPS niet gehouden tot

in deze overeenkomst en addendum.

enigerlei schadevergoeding. Inmiddels door de

De gedragsregels en huisregels opgenomen in het Saxion

opdrachtgever gedane prestaties zullen geen onderwerp van

studentenstatuut zijn wel van toepassing.

de ongedaanmaking zijn.

Lid 3 Toelating
Toegelaten worden deelnemers die voldoen aan de door SPS

SPS is, zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding

gestelde toelatingsvoorwaarden.

gehouden te zijn, gerechtigd de contractactiviteit uit te

Lid 4 Uitsluiting

stellen of af te gelasten wanneer bijzondere
omstandigheden zich voordoen ten gevolge waarvan
nakoming door SPS in redelijkheid niet kan worden gevergd.
Artikel 9. Overmacht
Indien het nakomen van de verplichtingen zoals neergelegd
in de overeenkomst door omstandigheden buiten de
invloedssfeer van opdrachtgever en SPS wordt bemoeilijkt

De deelnemer die zich niet houdt aan de aanwijzingen van
SPS en de Saxion gedragsregels wordt van verdere deelname
uitgesloten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling door
opdrachtgever onverlet.
Lid 5 Schade
Schade, toegebracht door deelnemers, wordt door
opdrachtgever vergoed.

dan wel onmogelijk gemaakt, dienen partijen in redelijkheid

Lid 6 Toegang

vast te stellen of het nakomen van de verplichtingen tijdelijk

Deelnemers hebben toegang tot de door SPS aangewezen

dan wel blijvend onmogelijk is. Indien vastgesteld wordt dat

accommodatie en (digitale) leeromgeving uitsluitend

nakoming van de verplichtingen blijvend onmogelijk is, heeft

gedurende de overeengekomen tijden.

zowel opdrachtgever als SPS het recht de overeenkomst per

Lid 7 Bijzondere omstandigheden

aangetekend schrijven te ontbinden zonder dat rechterlijke

In geval van bijzondere omstandigheden kan SPS in afwijking

tussenkomst benodigd is. Opdrachtgever vergoedt aan SPS
dat deel van de totale opdrachtsom, dat in overeenstemming
is met de tot dan door SPS geleverde diensten.
Artikel 10. Toepasselijk recht/onvoorziene
omstandigheden/geschillen
Op alle door SPS te sluiten overeenkomsten is het
Nederlands recht van toepassing. Indien zich situaties en/of

van de overeenkomst bepalen om de scholing te verplaatsen
naar een andere datum en/of tijd, dan wel een andere
locatie.
Lid 8 Gemiste scholing
Door deelnemers gemiste scholing wordt door SPS binnen de
afgesproken periode niet voor een tweede keer aangeboden,
tenzij daartoe tussen opdrachtgever en SPS een aanvullende

omstandigheden voordoen waarin noch deze voorwaarden

overeenkomst wordt afgesloten.

noch de daarop stoelende overeenkomsten voorzien en die

Lid 9 Auteursrecht

invloed hebben op de door SPS te leveren prestatie, behoudt

SPS behoudt de in de Auteurswet 1912 vermelde rechten,

SPS zich het recht voor om de werkzaamheden op te

het octrooirecht en andere copyrights van het bij de scholing

schorten tot de bestaande overeenkomst dienaangaande na

gebruikte materiaal. SPS is eigenaar van alle in het kader van

overleg met opdrachtgever is aangepast of uitgebreid.

de opdracht ontwikkelde leerplannen, elementen en leer- en

Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan
omtrent de uitleg van deze voorwaarden of de daaruit
voortvloeiende overeenkomsten worden door de bevoegde
rechter van de rechtbank Overijssel beslecht.

hulpmiddelen. Opdrachtgever onthoudt zich van het ter
beschikking stellen aan derden, verkopen, in gebruik geven,
verveelvoudigen en/of verspreiden van voornoemd
materiaal. Opdrachtgever is hierbij verantwoordelijk voor
haar personeel, medewerkers en deelnemers.
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