Opleidingsvoorwaarden ArtEZ

Artikel 1: Definities

ArtEZ:

Stichting ArtEZ, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Arnhem onder nummer 09109756 en/of één of meer van de al
dan niet direct onder ArtEZ vallende hogescholen, instituten en/of
samenwerkingsverbanden.

Deelnemer:

De persoon die zich heeft ingeschreven voor Contractonderwijs dat en/of
Vooropleiding die door ArtEZ wordt aangeboden.

Contractonderwijs:

Het verzorgen van onderwijs op maat aan Deelnemers, waaronder na- en
bijscholing, welk onderwijs niet valt onder het bereik van de Wet
op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Vooropleiding:

Het verzorgen van onderwijs aan Deelnemers teneinde deze te laten
kennismaken of voor te bereiden op de diverse studiedisciplines binnen
ArtEZ.

Opleiding:

Het Contractonderwijs dat dan wel de Vooropleiding die door ArtEZ wordt
aangeboden.

Overeenkomst:

De schriftelijk vastgelegde afspraken tussen ArtEZ en de Deelnemer,
betreffende het verzorgen van de Opleiding en de daarmee samenhangende
activiteiten.

Cursusgeld:

Het bedrag dat ArtEZ in rekening brengt aan de Deelnemer voor de deelname
aan een Opleiding.

Annulering:

De schriftelijke opzegging van de Overeenkomst tot deelname aan een
Opleiding door een Deelnemer.

Opleidingsmateriaal: Documenten, software en ander materiaal dat door ArtEZ in het kader van de
Opleiding aan de Deelnemer ter beschikking is gesteld.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1

Deze opleidingsvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, Overeenkomsten en te verrichten diensten van ArtEZ in het kader van de
Opleiding.

2.2

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ArtEZ en de
Deelnemer in overleg treden met als doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij worden zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht genomen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand doordat ArtEZ de ontvangst van het door de Deelnemer ingevulde
aanmeldingsformulier voor de desbetreffende Opleiding schriftelijk, waaronder tevens wordt verstaan
per e-mail, heeft bevestigd. De bevestiging zal gebruikelijk binnen een termijn van 14 kalenderdagen
aan de Deelnemer worden verzonden. Heeft de Deelnemer binnen deze termijn geen bevestiging
ontvangen dan wordt de aanvraag geacht te zijn afgewezen.
Artikel 4: Cursusgeld
4.1

Tenzij schriftelijk anders door ArtEZ en de Deelnemer overeengekomen, zijn in het
Cursusgeld in ieder geval niet begrepen verblijfkosten, zoals lunchkosten, dinerkosten en
hotelkosten. Daarnaast zijn in ieder geval kosten van voorgeschreven literatuur,
tentamenkosten en (externe) examengelden, introductiekosten en kosten voor excursies of
externe activiteiten niet bij het Cursusgeld inbegrepen.

4.2

Indien De Deelnemer zich inschrijft voor twee of meerdere Opleidingen is hij gehouden om
voor iedere Opleiding het gehele bedrag aan Cursusgeld te voldoen.

Artikel 5: Betaling
Het volledige bedrag aan Cursusgeld dient binnen dertig dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
Bij niet tijdige betaling heeft ArtEZ het recht de Deelnemer toegang tot de Opleiding te weigeren.
Artikel 6: Annulering
6.1

Annulering van een Opleiding dient uiterlijk vijftien kalenderdagen vóór de aanvangsdatum
van de eerste activiteit van de betreffende Opleiding te geschieden.
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6.2

Indien Annulering niet tijdig plaatsvindt, derhalve na het verstrijken van de termijn van
vijftien kalenderdagen, kan de Deelnemer alsnog tot Annulering overgaan, doch is de
Deelnemer dan verplicht tot vergoeding van het redelijk loon dat aan ArtEZ toekomt en de
kosten die ArtEZ in dit kader heeft gemaakt. Als vergoeding wordt in ieder geval redelijk
geacht het totale Cursusgeld berekend naar rato van de genoten Opleidingsduur. De genoten
Opleidingsduur houdt in dit kader in de periode vanaf de van de eerste activiteit van de
betreffende Opleiding tot het moment dat de Overeenkomst door Annulering is geëindigd, of
de Deelnemer daadwerkelijk aanwezig is geweest is daarbij niet relevant.

6.3

Bij tijdige Annulering is de Deelnemer alleen administratiekosten ter hoogte van EUR 25,-verschuldigd.

6.4

Bij Annulering binnen 14 kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de eerste activiteit van
de betreffende Opleiding is de Deelnemer administratie- en onkosten ter hoogte van
EUR 100,-- verschuldigd.

Artikel 7: Intellectuele eigendom
Het is de Deelnemer niet toegestaan om het Opleidingsmateriaal voor een ander doel dan voor de
betreffende Opleiding te gebruiken. Daarnaast is het de Deelnemer niet toegestaan om het
Opleidingsmateriaal aan een derde ter beschikking te stellen of te vervreemden.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
Iedere (buiten) contractuele aansprakelijkheid van ArtEZ alsmede van haar werknemers is beperkt tot
het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van ArtEZ wordt
uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.
Artikel 9: Overmacht
9.1

Iedere verplichting van ArtEZ tot nakoming van de Overeenkomst wordt opgeschort voor de
duur dat nakoming ten gevolge van overmacht niet of niet behoorlijk mogelijk is.

9.2

Onder overmacht worden mede - doch niet alleen - begrepen alle omstandigheden waarop
ArtEZ redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, ongeacht of deze ten tijde van het aangaan
van de Overeenkomst voorzienbaar waren, waardoor het houden van een (deel van een)
Opleiding geheel of gedeeltelijk en blijvend of tijdelijk wordt verhinderd.

9.3

Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt de omstandigheid dat een docent niet in staat
is om zijn medewerking te geven aan een (deel van een) Opleiding, terwijl ArtEZ zich ervoor
heeft ingespannen om een vervangende docent te vinden. Daarnaast wordt als overmacht in
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ieder geval aangemerkt de omstandigheid dat de betreffende locatie (gedeeltelijk) niet
beschikbaar is en ArtEZ zich ervoor heeft ingespannen om een vervangende locatie te vinden.
9.4

Indien de overmacht situatie langer dan twee maanden voortduurt, of het voor ArtEZ duidelijk
is dat de overmacht situatie niet binnen zes maanden zal zijn opgeheven, is zowel de
Deelnemer als ArtEz bevoegd de Overeenkomst op te zeggen, zonder dat partijen over en weer
enige vergoeding verschuldigd zijn.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1

Op alle geschillen voortvloeiende uit en verband houdende met de Overeenkomst tussen
ArtEZ en de Deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de tussen ArtEZ en de Deelnemer
bestaande Overeenkomst worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter in Arnhem
(Nederland), dan wel de bevoegde rechter in de woonplaats van de Deelnemer.
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