Algemene Voorwaarden juf Aminozuur voor Examentrainingen

1. Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt
verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: deze
algemene voorwaarden.

2. Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van
toepassing op (i) ieder aanbod, (ii) elke
offerte en (iii) iedere overeenkomst met
betrekking tot de Diensten waarop juf
Aminozuur, voor zover daarvan niet is
afgeweken overeenkomstig artikel 2.4.

BW: het Burgerlijk Wetboek
Contractant: iedere natuurlijke
persoon of rechtspersoon met wie juf
Aminozuur een Overeenkomst sluit
met betrekking tot de Diensten
Diensten: dienst of diensten welke
worden verzorgd of georganiseerd door
juf Aminozuur, waaronder examentrainingen
Juf Aminozuur: juf Aminozuur,
ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer: 72141956
Overeenkomst: iedere overeenkomst
tussen juf Aminozuur en een
Contractant met betrekking tot de
levering van Diensten door juf
Aminozuur, waaronder de dienst tot het
leveren van examentrainingen.
Overeenkomst op Afstand: een
Overeenkomst die zodanig tot stand is
gekomen dat uitsluitend gebruik is
gemaakt van één of meer technieken
voor communicatie op afstand in de zin
van artikel 6:230g BW, zoals
elektronische communicatie (e-mail).
Vestiging: iedere door juf Aminozuur
gehuurde locatie waaronder begrepen
een door juf Aminozuur gebruikte
locatie bij een onderwijsinstelling waar
de Diensten door of namens juf
Aminozuur worden verleend.

2.2 Onder schriftelijk wordt in de
Algemene Voorwaarden mede verstaan
elektronische communicatie per e-mail.
2.3 Door inschrijving voor een van de
Diensten door Contractant aanvaardt de
Contractant de toepasselijkheid van de
Algemene Voorwaarden.
2.4 Afwijkingen van de Algemene
Voorwaarden zijn slechts geldig indien
deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen
juf Aminozuur en de Contractant zijn
overeengekomen.
2.5 De (gehele of gedeeltelijke)
ongeldigheid of onverbindendheid van
een of meer bepalingen in deze
Algemene Voorwaarden tast de
geldigheid of verbindendheid van de
overige bepalingen niet aan. Indien zou
blijken dat een bepaling ongeldig of
onverbindend is, zullen juf Aminozuur
en de Contractant in overleg treden
teneinde het ongeldige of
onverbindende gedeelte te vervangen
voor een bepaling die wel geldig en
verbindend is en waarvan de
rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en
strekking van de betreffende bepaling,
zo veel mogelijk overeenstemmen met
die van het ongeldige of onverbindende
gedeelte van deze bepaling.
2.6 In de gevallen waarin de Overeenkomst
en deze Algemene Voorwaarden niet
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voorzien, geldt dat die situatie voor
zoveel als mogelijk beoordeeld dient te
worden in lijn met deze Algemene
Voorwaarden.
2.7 De Algemene Voorwaarden worden
voorafgaand aan de Overeenkomst
nadrukkelijk bekend gemaakt en/of ter
hand gesteld aan de Contractant, en
maken integraal onderdeel uit van de
algemene informatievoorziening van
juf Aminozuur. Op verzoek van
Contractant zal juf Aminozuur een
kopie van de Algemene Voorwaarden
kosteloos toezenden.

4.2 Geen recht op ontbinding
overeenkomst artikel 4.1. bestaat
indien de overeengekomen dienst
wordt geleverd binnen 14 werkdagen te
rekenen vanaf het sluiten van de
overeenkomst.
4.3 Ontbinding zoals bedoeld in art. 4.1
gaat door een schriftelijk bericht van
Contractant aan juf Aminozuur, waarin
ondubbelzinnig wordt uitgedrukt dat
van het ontbindingsrecht van de Wet
Koop of Afstand gebruik wordt
gemaakt.
5. Nakoming van de overeenkomst

3. Totstandkoming van de
Overeenkomst
3.1 Diensten zoals examentrainingen
worden in beperkte mate aangeboden.
Indien het maximumaantal van
aanbiedingen is bereikt, vervalt de
aanbieding van de dienst.
3.2 De mogelijkheid voor een persoon om
zich op een wachtlijst te plaatsen is
geen aanbod tot levering van een
dienst.
3.3 De overeenkomst komt tot stand nadat
Contractant het aanbod op de dienst
heeft aanvaard door middel van
voltooiing van alle stappen van het
inschrijfformulier op de website van juf
aminozuur (juf-aminozuur.nl)
4. Overeenkomst op Afstand
4.1 Contractant heeft gedurende 14
werkdagen na het sluiten van de
Overeenkomst op Afstand het recht de
Overeenkomst op Afstand zonder
opgave van redenen te ontbinden.

5.1 Nadat een overeenkomst tot stand is
gekomen, is de Contractant gebonden
om de kosten voor de dienst te betalen,
en is juf aminozuur gebonden om de
dienst te leveren.
5.2 Juf Aminozuur zal de Overeenkomst
naar beste inzicht en deskundigheid
uitvoeren.
5.3 De Contractant verplicht zich tot het
verstrekken van de juiste
contactgegevens aan juf Aminozuur ten
bate van facturatie en contact. De
Contractant geeft eventuele
wijzigingen in de contactgegevens
tijdig door aan juf Aminozuur.
5.4 Persoonsgegevens worden door juf
Aminozuur zorgvuldig bewaard en zijn
uitsluitend toegankelijk voor juf
Aminozuur en haar medewerkers.
5.5 Juf Aminozuur biedt geen garantie
voor te behalen studieresultaten.
5.6 De Leerling is gehouden tot naleving
van de gedragscode van juf Aminozuur
zoals deze wordt verstrekt aan Leerling
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voor aanvang van de levering van de
Diensten. Bij niet-naleving van de
gedragscode is juf Aminozuur bevoegd
Leerling uit te sluiten van verdere
deelname aan de door juf Aminozuur
aangeboden dienst, zonder gehouden te
zijn tot enige vorm van
schadevergoeding of restitutie van het
betaalde tarief.
5.7 Niettegenstaande de gedragscode
genoemd in art. 5.6, is het voor de
Contractant verboden op de vestiging
a) alcohol, verdovende middelen en/of
wapens in bezit te hebben, en/of b)
onder invloed van alcohol en/of
verdovende middelen aanwezig te zijn.
Bij overtreding van (één van) deze
verboden is juf Aminozuur bevoegd
Leerling uit te sluiten van verdere
deelname aan de door juf Aminozuur
aangeboden dienst en/of de
overeenkomst te ontbinden, zonder
gehouden te zijn tot enige vorm van
schadevergoeding of restitutie van (een
gedeelte van) het verschuldigde tarief.
5.8 Leerling is niet gerechtigd de rechten
en verplichtingen uit de Overeenkomst
over te dragen aan een derde zonder
schriftelijke toestemming van juf
Aminozuur.
6. Ontbinding van de overeenkomst
6.1 Juf Aminozuur kan de Overeenkomst
ontbinden indien voor een dienst
inhoudende een examentraining
onvoldoende inschrijvingen zijn
(minimumaantal deelnemers is 5).
6.2 Contractant en juf Aminozuur kunnen
de overeenkomst ontbinden indien er
sprake is van een situatie van
overmacht, waaronder mede wordt

verstaan (aantoonbare) ziekte en de
situatie waarbij de examenlocatie die
door een derde wordt aangeboden
vanwege overmacht niet meer
beschikbaar is.
6.3 Indien er sprake is van ontbinding,
vervalt de plicht tot betaling van
Contractant en vervalt de plicht tot
levering van de dienst. Indien de
Contractant reeds aan de betalingsverplichting heeft voldaan, zal juf
Aminozuur het volledige bedrag via
bankoverboeking aan Contractant
terugbetalen
7. Opzegging van de overeenkomst
7.1 De overeenkomst kan uitsluitend
worden opgezegd indien dit door
Contractant schriftelijk ondubbelzinnig
aan juf Aminozuur wordt
bekendgemaakt. De regelingen zoals
verwoord in art. 7.2 zijn van
toepassing.
7.2 Bij opzegging gelden de volgende
regelingen:
a) Opzegging is alleen mogelijk tot 3
weken voor aanvang van de Dienst.
b) Bij opzegging tot 3 weken voor
aanvang van de Dienst is de
Contractant 50% van het bedrag
verschuldigd.
8. Aansprakelijkheid
8.1 Juf Aminozuur is niet aansprakelijk
voor schade ten gevolge van
tegenvallende toets- of
examenresultaten.
8.2 Juf Aminozuur is niet aansprakelijk
voor schade die is ontstaan door het
toedoen van Contractanten jegens
elkaar.
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8.3 De Contractant vrijwaart juf
Aminozuur tevens voor eventuele
aanspraken van derden die in verband
met de uitvoering van de opdracht
schade lijden en welke aan Contractant
toerekenbaar is.
8.4 Medewerkers van juf Aminozuur zijn
niet gerechtigd tot het doen van
uitspraken aangaande de
aansprakelijkheid van juf Aminozuur.
8.5 Leerlingen en Contractant zijn
verplicht deugdelijk verzekerd te zijn
(wettelijke aansprakelijkheids-, reis-,
en/of annuleringsverzekering. Juf
Aminozuur is niet aansprakelijk voor
schade waarvoor een verzekering
dekking biedt.
8.6 Juf Aminozuur is niet aansprakelijk
voor vermissing, diefstal, verlies of
beschadiging van zaken tijdens het
bezoek aan een Vestiging. Leerling
wordt geadviseerd geen waardevolle
spullen onbeheerd achter te laten in de
Vestiging.
8.7 Juf Aminozuur is niet aansprakelijk
voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat juf Aminozuur is
uitgegaan van door Contractant en/of
Leerling verstrekte onjuist en/of
onvolledige gegevens.
8.8 De aansprakelijkheid van juf
Aminozuur voor derving van genot,
gevolgschade, gemiste besparingen en
andere indirecte schade is beperkt tot
EUR 1.000,-, zegge: duizend euro.
8.9 De aansprakelijkheid van juf
Aminozuur, daaronder begrepen
aansprakelijkheid voor letsel- en
overlijdensschade, is te allen tijde
beperkt tot het bedrag waarvoor juf
Aminozuur is verzekerd, en in ieder
geval tot maximaal EUR 12.000,-,
zegge twaalfduizend euro.
8.10 In geval van aansprakelijkheid van
juf Aminozuur, zijn Contractant en

Leerling gehouden tot overdracht aan
juf Aminozuur van alle verhaalsrechten
en aanspraken die Contracten op
derden hebben terzake van de schade.
9. Intellectuele eigendom- en
auteursrechten
9.1 Juf Aminozuur behoudt zich de rechten
en bevoegdheden voor die haar
toekomen op grond van de Auteurswet
en aanverwante regelingen.
9.2 Het is Contractant niet toegestaan de
door juf Aminozuur verstrekte
materialen, zoals opgavenbundels,
toetsen en hand-outs, alsmede door
Leerlingen gemaakte aantekeningen
tijdens de door juf Aminozuur
aangeboden Dienst, zonder
voorafgaande toestemming van juf
Aminozuur te verveelvoudigen en/of
openbaar te maken, en/of ter kennis
van derden te brengen.
9.3 Modellen, methodieken en
instrumenten die ontwikkeld en/of
toegepast worden door juf Aminozuur
voor het verrichten van de Diensten,
zijn en blijven eigendom van juf
Aminozuur, ook indien deze bij het
verrichten van de Diensten aan
Leerling en/of Contractant beschikbaar
zijn gesteld. Publicatie of andere
vormen van openbaarmaking hiervan
kan alleen na verkregen schriftelijke
toestemming van juf Aminozuur.
10. Geschillen
Partijen zullen eerst een beroep op de
rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te
beslechten.
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11. Toepasselijk recht
11.1 Op elke Overeenkomst tussen juf
Aminozuur en de Contractant is
uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
12. Wijziging, uitleg en vindplaats
van de Algemene Voorwaarden
12.1 De Algemene Voorwaarden worden
via de website van juf Aminozuur ter
hand gesteld. Ook zullen de Algemene
Voorwaarden op verzoek van de
Contractant kosteloos worden
opgestuurd.
12.2 Tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, kunnen de Algemene
Voorwaarden door juf Aminozuur
worden gewijzigd. Wijzigingen van de
Algemene Voorwaarden worden ten
minste tien kalenderdagen voor de
inwerkingtreding daarvan bekend
gemaakt.
12.3 Bekendmaking van de wijzigingen
van de Algemene Voorwaarden vindt
plaats door middel van een
persoonlijke kennisgeving of door
middel van een algemene kennisgeving
op de website van juf Aminozuur.

