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Artikel 1 Definities  

1. In deze algemene voorwaarden wor-

den de hiernavolgende termen in de 

navolgende betekenis gebruikt, tenzij 

uitdrukkelijk anders is aangegeven. Ge-

bruiker van de Algemene Voorwaarden:  

de Kleuterspecialist. 

Opdrachtgever: de wederpartij van de 

Kleuterspecialist.  

Overeenkomst: de overeenkomst tot 

dienstverlening . 

 

Artikel 2 Algemeen  

1. Deze voorwaarden gelden voor iede-

re aanbieding, offerte en overeenkomst 

tussen de Kleuterspecialist en een op-

drachtgever voor zover daar niet 

schriftelijk en met goedkeuring van bei-

de partijen van is afgeweken.  

2. Door ondertekening van het in-

schrijfformulier of de offerte verklaart 

de opdrachtgever/cursist deze algeme-

ne voorwaarden te kennen en te aan-

vaarden.  

3. Deze voorwaarden zijn eveneens van 

toepassing op alle overeenkomsten met 

de Kleuterspecialist, voor de uitvoering 

van activiteiten door derden. 

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes  

1. De offertes van de Kleuterspecialist 

zijn vrijblijvend; zij zijn geldig geduren-

de 28 dagen, tenzij anders aangegeven. 

De Kleuterspecialist is slechts aan de 

offertes gebonden indien de aanvaar-

ding hiervan door de wederpartij 

schriftelijk binnen 28 dagen wordt be-

vestigd en de offerte door beide partij-

en is ondertekend, tenzij anders is aan-

gegeven.  

2. De Kleuterspecialist behoudt zich het 

recht voor bij onvoldoende belang-

stelling een cursus niet door te laten 

gaan.  

3. De genoemde aanbiedingen en offer-

tes zijn exclusief eventueel in het kader 

van de overeenkomst te maken kosten, 

waaronder reistijd en reis- en materi-

aalkosten, tenzij anders aangegeven.  

4. Van aanvaarding van het aanbod in 

de offerte is pas sprake als beide partij-

en het over de inhoud van de offerte 

eens zijn.  

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeen-

komst  

1. Uitvoering van de overeenkomst 

vindt pas plaats na ondertekening van 

de offerte door de opdrachtgever.  

2. De Kleuterspecialist zal de overeen-

komst naar beste inzicht en vermogen 

en overeenkomstig de eisen van goed 

vakmanschap uitvoeren.  

3. Indien en voor zover een goede uit-

voering van de overeenkomst vereist 

dat bepaalde werkzaamheden door 

derden worden verricht dan zal de Kleu-

terspecialist die derde partij pas inscha-

kelen na overleg met en goedkeuring 

van de opdrachtgever.  

4. De opdrachtgever draagt er zorg voor 

dat alle gegevens die noodzakelijk zijn 

voor de uitvoering van de opdracht, 

tijdig aan de Kleuterspecialist worden 

verstrekt.  

5. Indien door de Kleuterspecialist of 

door de Kleuterspecialist ingeschakelde 

derden in het kader van de opdracht 

werkzaamheden worden verricht op de 

locatie van opdrachtgever of een door 

opdrachtgever aangewezen locatie, 

draagt opdrachtgever kosteloos zorg 

voor de door die medewerkers in rede-

lijkheid gewenste faciliteiten.  

 

Artikel 5 Wijziging van de overeen-

komst  

1. Indien tijdens de uitvoering van de 

opdracht blijkt dat het voor een be-

hoorlijke uitvoering noodzakelijk is om 

de te verrichten werkzaamheden 

te wijzigen of aan te vullen, zullen par-

tijen tijdig en in onderling overleg de 

overeenkomst dienovereenkomstig 

aanpassen.  

2. Indien partijen overeenkomen dat de 

overeenkomst wordt gewijzigd of aan-

gevuld, kan het tijdstip van voltooiing 

van de uitvoering daardoor worden 

beïnvloed. De Kleuterspecialist zal de 

opdrachtgever zo spoedig mogelijk hier-

van op de hoogte stellen.  

3. Indien een vast honorarium is over-

eengekomen zal de Kleuterspecialist 

daarbij aangeven in hoeverre de wijzi-

ging of aanvulling van de overeenkomst 

een overschrijding van dit honorarium 

tot gevolg heeft.  

4. In afwijking van lid 3 zal de Kleuter-

specialist geen meerkosten in rekening 

kunnen brengen indien de wijziging of 

aanvulling het gevolg is van omstandig-

heden die aan de Kleuterspecialist kun-

nen worden toegerekend. 

 

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringster-

mijn  

1. De overeenkomst tussen de Kleuter-

specialist en een opdrachtgever wordt 

aangegaan voor bepaalde tijd zoals 

vastgelegd in de offerte.  

2. De cursussen worden uitgevoerd op 

de in het aanbod genoemde data tenzij 

de Kleuterspecialist en de cursist anders 

overeenkomen. 

 

Artikel 7 Honorarium  

1. De kosten voor de opdrachtgever of 

cursist worden vastgesteld door onder-

tekening van de offerte of het in-

schrijfformulier. Het honorarium wordt 

berekend volgens de gebruikelijke tarie-

ven van de Kleuterspecialist, geldende 

voor de periode waarin de werkzaam-

heden worden verricht, tenzij een daar-

van afwijkend tarief is overeengeko-

men.  

2. Bij opdrachten met een looptijd van 

meer dan drie maanden zullen de ver-
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 schuldigde kosten periodiek in rekening 

worden gebracht. Hiervoor wordt een 

voorstel in de offerte opgenomen. 

 

Artikel 8 Betaling  

1. Betaling dient te geschieden volgens 

het in de offerte opgenomen betalings-

schema op een door de Kleuterspecialist 

aan te geven wijze. Door ondertekening 

van de offerte verklaart de opdrachtge-

ver zich akkoord met het betalingssche-

ma.  

2. Cursisten of hun werkgever dienen de 

kosten van de niet-schoolgebonden cur-

sussen voorafgaand aan de eerste cur-

susbijeenkomst te voldoen. Bij niet tijdi-

ge betaling van de cursuskosten kan de 

cursist deelname aan de cursus worden 

ontzegd totdat aan de betalingsverplich-

ting is voldaan.  

3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft 

wat betreft de betaling volgens de ge-

maakte afspraken dan is de opdrachtge-

ver van rechtswege in verzuim. Op-

drachtgever is alsdan het wettelijk vast-

gestelde rentepercentage verschuldigd. 

De rente over het opeisbaar bedrag zal 

worden berekend vanaf het moment dat 

opdrachtgever in verzuim is tot het mo-

ment van voldoening van het volledige 

bedrag. 

 

Artikel 9 Incassokosten  

1. Is opdrachtgever in gebreke of in ver-

zuim met het nakomen van één of meer 

van zijn verplichtingen, dan komen alle 

redelijke kosten ter verkrijging van vol-

doening in en buiten rechte voor reke-

ning van opdrachtgever. Indien op-

drachtgever in gebreke blijft in de tijdige 

voldoening van een geldsom, dan ver-

beurt hij een dadelijk opeisbare boete 

van 15% over het nog verschuldigde be-

drag. Dit met een minimum van € 

100,00.  

2. Indien de Kleuterspecialist hogere 

kosten heeft gemaakt, welke redelijker-

wijs noodzakelijk waren, komen ook de-

ze voor vergoeding in aanmerking. Even-

tueel gemaakte redelijke in- en buitenge-

rechtelijke gerechtelijke en executiekos-

ten komen eveneens voor rekening van 

opdrachtgever.  

3. Opdrachtgever is over de gemaakte 

incassokosten rente verschuldigd. 

 

Artikel 10 Onderzoek, reclames  

1. Klachten over de verrichte werkzaam-

heden dienen door de opdrachtgever 

binnen 8 dagen na ontdekking, doch 

uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing 

van de betreffende werkzaamheden 

schriftelijk te worden gemeld aan de 

Kleuterspecialist. De ingebrekestelling 

dient een zo gedetailleerd mogelijke 

omschrijving van de tekortkoming te 

bevatten, zodat de Kleuterspecialist in 

staat is adequaat te reageren.  

2. De Kleuterspecialist is gehouden bin-

nen 28 dagen schriftelijk en met redenen 

omkleed een standpunt kenbaar te ma-

ken omtrent de ingediende klacht en 

eventuele gevraagde voorzieningen. In-

dien de Kleuterspecialist de klacht ge-

grond acht, zal de Kleuterspecialist de 

werkzaamheden alsnog verrichten zoals 

overeengekomen, tenzij dit inmiddels 

voor de opdrachtgever aantoonbaar 

zinloos is geworden. Dit laatste dient 

door de opdrachtgever schriftelijk ken-

baar te worden gemaakt.  

3. Indien het alsnog verrichten van de 

overeengekomen werkzaamheden niet 

meer mogelijk of zinvol is, zal de Kleuter-

specialist slechts aansprakelijk zijn bin-

nen de grenzen van artikel 13. 

 

Artikel 11 Opzegging  

1. Beide partijen kunnen de overeen-

komst tussentijds opzeggen met inacht-

neming van de overige in artikel 12 ge-

noemde bepalingen.  

2. Indien de overeenkomst tussentijds 

wordt opgezegd door opdrachtgever, 

heeft de Kleuterspecialist recht op com-

pensatie vanwege het daardoor ontstane 

en aannemelijk te maken bezettingsver-

lies, tenzij er feiten en omstandigheden 

aan de opzegging ten grondslag liggen 

die aan de Kleuterspecialist zijn toe te 

rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan 

gehouden tot betaling van de declaraties 

voor tot dan toe verrichte werkzaamhe-

den en de aanwezigheidsuren die voor 

opdrachtgever zijn gereserveerd 

volgens de ondertekende offer-

te. De voorlopige resultaten van de tot 

dan toe verrichte werkzaamheden zullen 

dan ook onder voorbehoud ter beschik-

king worden gesteld aan opdrachtgever.  

3. Indien de overeenkomst tussentijds 

wordt opgezegd door de Kleuterspecia-

list, zal de Kleuterspecialist in overleg 

met opdrachtgever zorgdragen voor 

overdracht van nog te verrichten werk-

zaamheden aan derden, tenzij er feiten 

en omstandigheden aan de opzegging 

ten grondslag liggen die aan opdrachtge-

ver toerekenbaar zijn.  

4. Voor het cursusaanbod gelden de vol-

gende regels: tot 4 weken voor de eerste 

cursusdatum heeft een deelnemer de 

mogelijkheid om schriftelijk te annule-

ren. Indien het cursusgeld reeds is vol-

daan, wordt het na aftrek van de admini-

stratiekosten ( € 25,00) teruggestort. 

Vindt annulering plaats binnen 4 weken 

voor aanvang van de cursus dan dient 

het volledige cursusbedrag te worden 

voldaan. Het is echter wel mogelijk een 

vervanger aan de cursus te laten deelne-

men.  

 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding  

1. De Kleuterspecialist is bevoegd de 

nakoming van de verplichtingen op te 

schorten of de overeenkomst te ontbin-

den, indien:  

- opdrachtgever de verplichtingen uit de 

overeenkomst niet of niet volledig na-

komt.  

- na het sluiten van de overeenkomst de 

Kleuterspecialist ter kennis gekomen 

omstandigheden goede grond geven te 

vrezen dat de opdrachtgever de verplich-

tingen niet zal nakomen. In geval er goe-

de grond bestaat te vrezen dat de op-

drachtgever slechts gedeeltelijk of niet 

behoorlijk zal nakomen, is de opschor-

ting slechts toegelaten voor zover de 

tekortkoming haar rechtvaardigt.  

2. Indien de overeenkomst wordt ont-

bonden zijn de vorderingen van de Kleu-

terspecialist op de opdrachtgever onmid-

dellijk opeisbaar. Indien de Kleuterspe-

cialist de nakoming van de verplichtingen 



opschort, behoudt hij zijn aanspraken 

uit de wet en overeenkomst. 

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid  

1. Indien de Kleuterspecialist aansprake-

lijk mocht zijn, dan is deze aansprake-

lijkheid beperkt tot hetgeen in deze 

bepaling is geregeld.  

2. Indien de opdrachtgever klachten 

heeft en de Kleuterspecialist aansprake-

lijk is voor directe schade, dan is die 

aansprakelijkheid wat betreft de uitvoe-

ring van de opdracht te allen tijde be-

perkt tot maximaal het bedrag dat in de 

offerte voor de uitvoering van de werk-

zaamheden is overeengekomen.  

3. Indien de opdrachtgever klachten 

heeft en de Kleuterspecialist aansprake-

lijk is voor directe schade die niet met 

de uitvoering van de opdracht te maken 

heeft, dan is die aansprakelijkheid te 

allen tijde beperkt tot maximaal het 

bedrag van de door de assuradeur van 

de Kleuterspecialist in het voorkomende 

geval te verstrekken uitkering.  

4. Onder directe schade wordt uitslui-

tend verstaan: de eventuele redelijke 

kosten gemaakt om de gebrekkige pres-

tatie van de Kleuterspecialist aan de 

overeenkomst te laten beantwoorden, 

tenzij deze niet aan de Kleuterspecialist 

toegerekend kunnen worden. 

 

Artikel 14 Vrijwaringen  

1. De opdrachtgever vrijwaart de Kleu-

terspecialistgebruiker voor aanspraken 

van derden met betrekking tot rechten 

van intellectuele eigendom op door de 

opdrachtgever verstrekte materialen of 

gegevens, die bij de uitvoering van de 

overeenkomst worden gebruikt. 

 

Artikel 15 Overmacht  

1. Partijen zijn niet gehouden tot het 

nakomen van enige verplichting, indien 

zij daartoe gehinderd worden als gevolg 

van een omstandigheid die niet is te 

wijten aan schuld.  

2. Partijen kunnen gedurende de perio-

de dat de overmacht voortduurt de ver-

plichtingen uit de overeenkomst op-

schorten. Indien deze periode langer 

duurt dan twee maanden is ieder der 

partijen gerechtigd de overeenkomst te 

ontbinden, zonder verplichting tot ver-

goeding van schade aan de andere par-

tij.  

3. Voorzover de Kleuterspecialist ten 

tijde van het intreden van overmacht 

inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtin-

gen uit de overeenkomst is nagekomen 

of deze zal kunnen nakomen, en aan het 

nagekomen respectievelijk na te komen 

gedeelte zelfstandige waarde toekomt, 

is de Kleuterspecialist gerechtigd om 

het reeds nagekomen respectievelijk na 

te komen gedeelte separaat te declare-

ren. Opdrachtgever is gehouden deze 

declaratie te voldoen als ware het een 

afzonderlijke overeenkomst.  

 

Artikel 16 Geheimhouding  

1. Beide partijen zijn verplicht tot ge-

heimhouding van alle vertrouwelijke 

informatie die zij in het kader van hun 

overeenkomst van elkaar of uit andere 

bron hebben verkregen. Informatie 

geldt als vertrouwelijk als dit door de 

andere partij is medegedeeld of als dit 

voortvloeit uit de aard van de informa-

tie.  

2. Indien, op grond van een wettelijke 

bepaling of een rechterlijke uitspraak, 

de Kleuterspecialist gehouden is ver-

trouwelijke informatie aan door de wet 

of de bevoegde rechter aangewezen 

derden mede te verstrekken, en de 

Kleuterspecialist zich ter zake niet kan 

beroepen op een wettelijk dan wel door 

de bevoegde rechter erkend of toege-

staan recht van verschoning, dan is de 

Kleuterspecialist niet gehouden tot 

schadevergoeding of schadeloosstelling 

en is de wederpartij niet gerechtigd tot 

ontbinding van de overeenkomst op 

grond van enige schade, hierdoor ont-

staan.  

 

Artikel 17 Intellectuele eigendom en 

auteursrechten  

1. De Kleuterspecialist behoudt zich de 

rechten en bevoegdheden voor die de 

Kleuterspecialist toekomen op grond 

van de Auteurswet.  

2. Alle door de Kleuterspecia-

list verstrekte stukken, zoals 

rapporten, adviezen, overeen-

komsten, ontwerpen, schetsen, tekenin-

gen, software enz., zijn uitsluitend be-

stemd om te worden gebruikt door de 

opdrachtgever en mogen niet door hem 

zonder voorafgaande schriftelijke toe-

stemming van de Kleuterspecialist wor-

den verveelvoudigd, openbaar gemaakt, 

of ter kennis van derden gebracht, tenzij 

uit de aard van de verstrekte stukken 

anders voortvloeit.  

3. De Kleuterspecialist behoudt het 

recht de door de uitvoering van de 

werkzaamheden toegenomen kennis 

voor andere doeleinden te gebruiken, 

voorzover hierbij geen vertrouwelijke 

informatie ter kennis van derden wordt 

gebracht. 

 

Artikel 18 Geschillen  

1. De Kleuterspecialist zal er eerst alles 

aan doen om een geschil in goed over-

leg met opdrachtgever op te lossen.   

2. Een klacht dienst schriftelijk te wor-

den ingeleverd. Hierop wordt uiterlijk 

binnen vier weken gereageerd. Uiter-

aard zal de klacht vertrouwelijk worden 

behandeld. 

3. Indien een geschil tussen opdrachtge-

ver en de Kleuterspecialist  niet naar 

tevredenheid wordt opgelost, zal dit 

geschil voorgelegd worden aan het lan-

delijk Centrum Onderwijs Mediation (zie 

www.onderwijsmediation.nl).  

4. Wanneer de mediation leidt tot een 

advies met een voor beide partijen ac-

ceptabele oplossing dan is dat advies 

bindend en zal het zo snel mogelijk af-

gehandeld worden.  

5.Klachten worden binnen een vastge-

stelde termijn afgehandeld. Indien er 

langere tijd nodig is om onderzoek te 

doen stelt de Kleuterspecialist de op-

drachtgever hiervan op de hoogte en 

wordt het uitstel toegelicht. 

6. Uiteindelijk is op elke overeenkomst 

tussen de Kleuterspecialist en de op-

drachtgever het Nederlands recht van 

toepassing tenzij anders is overeenge-

komen.  De Kleuterspecialist heeft het 



recht een geschil voor te leggen aan de 

volgens de wet bevoegde rechter wan-

neer de mediation niet tot een oplossing 

heeft geleid. 

7. Partijen zullen pas een beroep op de 

rechter doen nadat zij zich tot het uiter-

ste hebben ingespannen een geschil in 

onderling overleg te beslechten.  

8. De geschillen en de oplossing ervan 

zullen worden geregistreerd. De docu-

menten worden 2 jaar na afhandeling 

bewaard. 

 

Artikel 19 Wijziging en uitleg van de 

voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd 

ten kantore van de Kamer van Koophan-

del te Enschede. 

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en 

strekking van deze algemene voorwaar-

den, is de Nederlandse tekst daarvan  

steeds bepalend. 

3. Van toepassing is steeds de laatst ge-

deponeerde versie c.q. de versie zoals 

die gold ten tijde van het totstandkomen 

van de overeenkomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


