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Op al onze aanbiedingen en offertes zijn van toepassing onze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Hilversum op 1 juli 2003 

 

1. Definities 
 

In deze Algemene Voorwaarden Kannegieter College (hierna: Algemene Voorwaarden) worden 
de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:  
 
 Wederpartij: de opdrachtgever van Kannegieter College.  
 Open-inschrijvingstraining: de opleidingen van Kannegieter College waaraan kan 

worden deelgenomen op basis van open inschrijving. Dus niet zijnde de 
‘Maatwerktrainingen’.  

 Maatwerktrainingen: de training die wordt ontwikkeld ten behoeve van één 
Wederpartij van Kannegieter College.  

 Schriftelijk: in deze Algemene Voorwaarden wordt elektronisch dataverkeer, waaronder 
e-mail, gelijkgesteld aan schriftelijke stukken.  

2. Toepasselijkheid 
 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van 

Kannegieter College en op alle overeenkomsten die Kannegieter College en de Wederpartij 
aangaan. 
 

2.2 Indien, en voor zover van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken bij het aangaan van 
een overeenkomst tussen Kannegieter College en de Wederpartij, dienen wijzigingen 
schriftelijk overeengekomen te worden. 
 

2.3 De Algemene Voorwaarden die de Wederpartij hanteert, zijn niet van toepassing op enige 
overeenkomst tussen Kannegieter College en de Wederpartij. 

3. Totstandkoming overeenkomst 
Open-inschrijvingstraining 

3.1 De Wederpartij kan op de website van Kannegieter College (www.kannegieter.nl) bekijken op 
welke trainingen kan worden ingeschreven. 

http://www.kannegieter.nl/
mailto:info@kannegieter.nl
http://www.kannegieter.nl/
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Het inschrijven vindt plaats door middel van het invullen van een inschrijfformulier op de 
website en het elektronisch versturen daarvan naar Kannegieter College of door het 
downloaden van een inschrijfformulier dat verstuurd moet worden naar Kannegieter College. 
 

3.2 Nadat Kannegieter College het deelnameformulier heeft ontvangen van de Wederpartij, stuurt 
Kannegieter College binnen 3 werkdagen een bevestiging van de inschrijving aan de 
Wederpartij. Twee weken voor aanvang van de training stuurt Kannegieter College een 
bevestiging van deelname en een factuur aan de Wederpartij, waardoor een overeenkomst 
tussen beide genoemde partijen tot stand komt. 

Maatwerktrainingen 
3.3 Kannegieter College brengt een offerte op maat uit, naar aanleiding van een opdracht van de 

Wederpartij. De overeenkomst tussen Kannegieter College en de Wederpartij komt tot stand 
wanneer de offerte, binnen de daartoe gestelde termijn, door de Wederpartij voor akkoord 
wordt getekend en geretourneerd aan de Salesdesk via het mailadres salesdesk@kannegieter.nl 

4. Prijzen 
 
4.1 Tenzij anders vermeld, zijn de door Kannegieter College weergegeven prijzen in de offertes en 

op de website aangeduid in euro’s en exclusief btw. 
 

4.2 De prijzen zijn vermeld inclusief verblijfkosten, te weten koffie, thee, frisdrank en lunch. Indien 
de training bij de Wederpartij op locatie wordt gegeven, zijn de prijzen exclusief verblijfkosten.  

5. Betaling 
 
5.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient de Wederpartij inzake een open- 

inschrijvingstraining de factuur te voldoen binnen twee weken na ontvangst. Of, indien de 
training al heeft plaatsgevonden, dan dient de Wederpartij de factuur zo spoedig mogelijk te 
voldoen, uiterlijk binnen één week na de trainingsdatum. 
 

5.2 Betreft het een maatwerktraining, dan zal Kannegieter College de werkzaamheden gaan 
verrichten nadat de factuur is betaald door de Wederpartij. 

http://www.kannegieter.nl/
mailto:info@kannegieter.nl
mailto:salesdesk@kannegieter.nl
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6. Annulering/verhindering 
Open-inschrijvingstraining 

6.1 De Wederpartij heeft tot 14 dagen voor de trainingsdatum de mogelijkheid tot het kosteloos 
annuleren van de training. Indien er door de Wederpartij wordt geannuleerd binnen 14 dagen 
voor de datum van de training, dan is de Wederpartij 50% van de factuur verschuldigd aan 
Kannegieter College. Vindt de annulering plaats binnen 5 dagen voor de trainingsdatum, dan 
dient de Wederpartij het volle factuurbedrag (100%) te voldoen. 
 

6.2 De annulering dient door de Wederpartij via het e-mailadres college@kannegieter.nl aan 
Kannegieter College kenbaar te worden gemaakt om geldig te zijn. 
 

6.3 Bij verhindering is de Wederpartij bevoegd een derde de training te laten volgen. De 
Wederpartij dient hier uiterlijk 24 uur voor  het begin van de training  een verzoek voor in te 
dienen bij Kannegieter College door middel van een e-mail aan college@kannegieter.nl.  Na 
deze termijn is het niet mogelijk een derde de training te laten volgen. 
 

6.4 Indien er te weinig aanmeldingen zijn voor een open-inschrijvingstraining, is Kannegieter 
College bevoegd de Wederpartij op een andere datum dezelfde open-inschrijvingstraining te 
laten volgen of, indien dat niet mogelijk is, de overeenkomst te ontbinden en de factuur te 
crediteren.  

Maatwerktrainingen 
6.5 De Wederpartij kan tot 30 dagen voor de maatwerkwerktraining de training kosteloos 

annuleren. 
 

6.6 Bij annulering binnen 30 dagen voor de training is de Wederpartij 25 % van de factuur 
verschuldigd. Bij annulering binnen 15 dagen voor de training is de wederpartij 50% van de 
factuur verschuldigd. Bij annulering binnen 5 dagen voor  de training is de Wederpartij 
Kannegieter College het gehele factuurbedrag (100%) verschuldigd. 
 

6.7 De annulering dient door de Wederpartij via het e-mailadres college@kannegieter.nl aan 
Kannegieter College kenbaar te worden gemaakt om geldig te zijn. 
 

6.8 Vanwege het maatwerkkarakter van de training, is het voor de Wederpartij niet mogelijk een 
derde de training te laten volgen. 

http://www.kannegieter.nl/
mailto:info@kannegieter.nl
mailto:college@kannegieter.nl
mailto:college@kannegieter.nl
mailto:college@kannegieter.nl
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7. Overmacht 
 
7.1 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming, welke niet aan Kannegieter College kan 

worden toegerekend, omdat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden 
verlangd. 
 

7.2 Er is sprake van overmacht bij werkstakingen, ziekteverzuim van de trainers van de trainingen, 
brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen en stakingen bij leveranciers, elektriciteitsuitval 
en natuurrampen. 
 

7.3 Indien er sprake is van overmacht, zal dat door Kannegieter College direct aan de Wederpartij 
worden medegedeeld. 
 

7.4 In geval van overmacht is Kannegieter College bevoegd de overeenkomst met de Wederpartij 
op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige schadevergoeding 
verschuldigd te zijn aan de Wederpartij. 

8. Intellectueel eigendomsrecht 
 
8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de door Kannegieter College gegeven training en 

de gebruikte materialen liggen bij Kannegieter College en/of haar licentiegever. 
 

8.2 Het is de Wederpartij verboden zonder toestemming van Kannegieter College een training 
en/of gebruikte materialen te vermenigvuldigen, op te slaan of openbaar te maken. 
 

8.3 De Wederpartij is verplicht deze rechten te respecteren. Bij overtreding daarvan is de 
Wederpartij, zonder nader aankondiging, een boete verschuldigd van € 5.000,- en een bedrag 
van € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt.  

9. Vrijwaringsclausule Kannegieter College 
 
9.1 Door het cursusmateriaal van Kannegieter te gebruiken stemt u in met het intellectueel 

eigendom van Kannegieter van het cursusmateriaal. Tevens gaat u akkoord met de hierna 
genoemde vrijwaring. 

http://www.kannegieter.nl/
mailto:info@kannegieter.nl
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9.2 De informatie in het cursusmateriaal is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze 

zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de inhoud van 
dit cursusmateriaal kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Het 
cursusmateriaal en alle onderdelen ervan, met uitzondering van de externe links, zijn het 
intellectueel eigendom van Kannegieter BV. Het is niet toegestaan om het cursusmateriaal of 
gedeelten daarvan te verveelvoudigen, openbaar te maken of te gebruiken zonder 
toestemming van Kannegieter BV. 
 

9.3 Kannegieter BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik 
van dit cursusmateriaal. Het cursusmateriaal kan links bevatten naar websites en bestanden die 
door andere partijen dan Kannegieter BV worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter 
informatie. Kannegieter BV heeft geen zeggenschap over deze websites en aanvaardt geen 
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de daarop aangeboden informatie, producten 
of diensten. 

10. Aansprakelijkheid 
 
10.1 Kannegieter College is alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een toerekenbare 

tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en dan slechts tot het bedrag van de 
factuur. 
 

10.2 Kannegieter College kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gedragingen van derden 
die bij de training betrokken zijn, waaronder, maar niet uitsluitend, ingehuurde trainers. 

11. Ontbindingsovereenkomst 
 
11.1 Kannegieter College is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met onmiddellijke ingang, 

zonder rechterlijke tussenkomst en per aangetekend schrijven, onverminderd het recht op 
schadevergoeding, indien: 
 de Wederpartij tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst en zulks een 

verzuim niet binnen 5 dagen is opgeheven; 
 het faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij is aangevraagd. 

http://www.kannegieter.nl/
mailto:info@kannegieter.nl
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12. Privacy 
 
12.1 Kannegieter College zal de gegevens van de Wederpartij uitsluitend gebruiken na goedkeuring 

en instemming van de Wederpartij en neemt daarbij de toepasselijke wet- en regelgeving 
inzake privacy in acht.  

13. Toepasselijkheid recht/bevoegde rechter 
 
13.1 Deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden 

beheerst door Nederlands recht, waarbij de Rechtbank Utrecht bij uitsluiting bevoegd is. 

http://www.kannegieter.nl/
mailto:info@kannegieter.nl
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