Algemene voorwaarden Stichting Mediation door Leerlingen
ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze algemene voorwaarden
n zijn van toepassing op alle
aanbiedingen van Stichting Mediation door Leerlingen,
Leerlingen statutair
gevestigd te Amsterdam (hierna tevens te noemen: “de
Stichting”), en op alle door of vanwege de Stichting
hting aangegane
overeenkomsten. Met name doch niet uitsluitend zijn deze
voorwaarden
arden van toepassing met betrekking tot inschrijving voor
activiteiten in het (na)scholingsaanbod van de Stichting.
St
De
Stichting is met name actief in het verzorgen van trainingen,
cursussen in het onderwijs
1.2 Waar in deze algemene voorwaarden
rwaarden wordt gesproken
over de "Wederpartij" dient hieronder te worden verstaan elke
natuurlijke persoon, rechtspersoon en/of publiekrechtelijke
rechtspersoon die tot de Stichting in een contractuele relatie
staat, uit hoofde van een met de Stichting gesloten
overeenkomst.
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan
uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor
vo zover
zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
ARTIKEL 2. ADVIEZEN EN INFORMATIE
Door de Stichting verstrekte informatie en adviezen zijn van
algemene aard en vrijblijvend en binden de Stichting derhalve
op geen enkele wijze.
ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING VAN DE
E OVEREENKOMST.
OVEREENKOMST
3. 1 Een overeenkomst wordt geacht in beginsel tot stand te zijn
gekomen op de datum waarop de Wederpartij de door de
Stichting verzonden offerte heeft ondertekend, dan wel op de
datum als is vermeld op de opdrachtbevestiging.
3.2 De door de Stichting aan de Wederpartij verzonden offerte
o
wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig
en juist weer te geven. Op alle aanbiedingen van de Stichting
zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing
to
als
waren zij daarin letterlijk opgenomen.
3.3 Een overeenkomst wordt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk
anders is overeengekomen, geacht te zijn aangegaan voor de
duur zoals vermeld in de overeenkomst,, te rekenen vanaf de
datum van verzending van de opdrachtbevestiging.
ARTIKEL 4 INSCHRIJVING ACTIVITEIT, ANNULERING
4.1 Indien er bij een training slechts
chts plaats is voor een beperkt
aantal deelnemers, is voor plaatsing de volgorde van
binnenkomst van de inschrijfformulieren c.q. gegevens van de
betreffende deelnemers bepalend.
4.2 Indien de Stichting oordeelt dat plaatsing om welke reden
dan ook niet mogelijk is, zal de Stichting met de desbetreffende
aanmelder in overleg treden over de eventuele alternatieve
activiteiten.
4.3 De Stichting behoudt
houdt zich het recht voor om de
aanvangstijd van activiteiten
ctiviteiten te wijzigen dan wel activiteiten te
laten vervallen. In het laatste geval zullen de reeds door de
Wederpartij voldane bedragen worden gerestitueerd.
4.4 Indien sprake is van een overmachtsituatie,
situatie, waardoor de
Wederpartij deelname van een of meerdere deelnemers
annuleert, zal de Stichting 50% van het verschuldigde bedrag
aan de deelnemer/instelling restitueren,, periode nader overeen
te komen. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale
abnorma en
onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil
van de Wederpartij en/of deelnemer die zich erop beroept en
waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen
voorzorgsmaatregele niet
konden worden vermeden.
4.5 Indien afgesproken bijeenkomsten/trainingen niet tijdig
(minimaal een week voor aanvang) geannuleerd worden, zijn
wij helaas genoodzaakt de betreffende bijeenkomst/training bij
de opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 5. PRIJZEN,, BETALINGEN
5.1 De in aanbiedingen en opdrachtbevestigingen vermelde
prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming
van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals
loonkosten en belastingen.
5.2 De Stichting heeft het recht om indien na de datum
waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de
dag van het verrichten van de diensten en werkzaamheden
verhogingen in een of meer van de kostenfactoren optreden,
deze verhogingen aan de Wederpartij in rekening te brengen.
5.3 De Wederpartij dient te betalen binnen
b
de
overeengekomen termijn of, bij gebreke daarvan, binnen de op
de factuur vermelde termijn. Indien geen betalingstermijn is
vermeld op de factuur of anderszins is overeengekomen geldt er
een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
5.4 Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden.
5.5 De Stichting is altijd gerechtigd de Wederpartij tussentijds
en/of op basis van voorschotten te factureren, dan wel
zekerheid voor nakoming van de Wederpartij te verlangen.
5.6 Bij niet (tijdige) betaling zal de Wederpartij zonder dat een
ingebrekestelling nodig is, in verzuim zijn.
ARTIKEL 6. GEHEIMHOUDING
De Stichting verplicht zich haar trainers een
geheimhoudingsplicht op te leggen ter zake van al hetgeen zij
gedurende de werkzaamheden als vertrouwelijke informatie is
toevertrouwd, dan wel al hetgeen dat als geheim/vertrouwelijk
ter kennis is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijke karakter
dienen te begrijpen.
ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1 De Stichting sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit
uit of verband houdt met (de uitvoering van) een
overeenkomst, met uitzondering van aansprakelijkheid voor
schade veroorzaakt door grove schuld of opzet van trainers van
de Stichting.
7.2 Mocht, onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde,
enige aansprakelijkheid van de Stichting worden aangenomen,
dan is de Stichting ten hoogste aansprakelijk tot het bedrag dat
onder de door de Stichting ter zake afgesloten verzekering voor
vergoeding in aanmerking komt en niet meer dan voor de
waarde van de opdracht.
ARTIKEL 8. OVERMACHT
8.1 De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij
door overmacht niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
8.2 Onder overmacht bij de Stichting wordt verstaan iedere
omstandigheid
heid waardoor de Wederpartij redelijkerwijs niet
(meer) nakoming van de overeenkomst door de Stichting kan
verlangen, daaronder in ieder geval begrepen oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking,
personeelsgebrek, brand, overheidsmaatregelen
overheids
en
bedrijfsstoringen.
8.3 Ingeval van overmacht is de Stichting naar haar keuze
gerechtigd hetzij de overeengekomen termijn voor nakoming
met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de
overeenkomst, voor zover deze door de belemmering wordt
getroffen, te ontbinden.
ARTIKEL9. AUTEURSRECHT
Het auteursrecht en alle andere rechten van intellectuele
eigendom ontstaan door werkzaamheden en/of diensten
verricht dan wel op materialen geleverd door de Stichting, zijn behoudens voor zover deze rechten
rech
aan de Wederpartij
worden overgedragen - eigendom van de Stichting. De
Wederpartij
derpartij verkrijgt uitsluitend een niet
nie overdraagbaar
gebruikersrecht. Het verveelvoudigen en/of openbaar maken
van cursusmateriaal op welke wijze dan ook is dan ook ten
strengste verboden.
ARTIKEL10. TOEPASSELIJK RECHT
Op alle door de Stichting gedane aanbiedingen en op alle door
de Stichting aangegane overeenkomsten is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
toepass

