ALGEMENE VOORWAARDEN
ONDERWIJS STICHTING LANDMERK
- juni 2017 Artikel 1 – Definities
Onderwijs
Contactonderwijs
Overeenkomst
De stichting
Student

Onderwijs, opleiding, cursus en/of trainingen, excursies en
studiereizen.
Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent en
student.
Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 en 4.
De Stichting Landmerk, gevestigd te Utrecht.
Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van de stichting
afneemt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot
onderwijs tussen de stichting en de student.
Artikel 3 – Aanbod
a. De stichting doet het aanbod tot onderwijs schriftelijk, dan wel via haar website.
b. Het aanbod bevat een omschrijving van de educatieve dienst.
c. Het aanbod vermeldt de volgende gegevens.
In het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst:
de wijze van uitvoering van de overeenkomst;
wanneer de educatieve dienst start;
de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;
voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;
de prijs (waaronder begrepen het cursusgeld of collegegeld, exclusief maaltijden,
studiemateriaal en boeken);
- de wijze van betaling;
- de duur van de overeenkomst.
-

d. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk
bekend gemaakt aan de student, staan vermeld op de website van de stichting en maken
integraal deel uit van de algemene informatievoorziening door de stichting.
e. De stichting mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een
aanmelding/inschrijving de voorwaarde verbinden dat de student zijn persoonsgegevens
verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of
dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt, dan
wel de stichting in staat stelt om de gegevens van het paspoort c.q. de identiteitskaart over
te nemen.
Artikel 4 – Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door acceptatie door de stichting van de aanmelding/inschrijving
van de student gevolgd door een tijdige aanbetaling van (een percentage) van het cursus- of
collegegeld zoals vermeld in het aanmeldingsformulier.
Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de student hiervan schriftelijk of langs
elektronische weg een bevestiging.
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Bij een overeenkomst met een minderjarige student dient de ouder/verzorger van de student
schriftelijk of langs elektronische weg zijn toestemming te geven voor het sluiten van de
overeenkomst.
Artikel 5 – Annulering
Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum
geldt de volgende annuleringsregeling.
voor de student:
a. Annulering voordat het contactonderwijs is begonnen, geschiedt schriftelijk (bij
aangetekende brief) dan wel elektronisch;
b. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van het contactonderwijs ontvangt de
student de volledige cursus- of collegegeld retour verminderd met een bedrag van € 50,- aan
administratiekosten;
c. bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van het contactonderwijs is
de student 25% van het cursus- of collegegeld verschuldigd met een minimum van € 50,-;
d. bij annulering korter dan één maand voor aanvang van het contactonderwijs is de student
50% van het cursus- of collegegeld verschuldigd;
e. bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van het contactonderwijs is de student
het volledige cursus- of collegegeld verschuldigd.
voor de stichting:
f. Indien de stichting naar haar oordeel te weinig inschrijvingen ontvangt voor het door haar
aangeboden onderwijs is zij gerechtigd om tot annulering over te gaan van het
desbetreffende onderwijsprogramma zonder dat zij daardoor schadeplichtig wordt jegens
de student of bij minderjarigen jegens diens ouders. Het reeds betaalde cursus- of collegegeld
wordt in dat geval volledig geretourneerd.
g. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij plotselinge ziekte van een docent die niet
adequaat kan worden vervangen, heeft de stichting het recht om (het restant van) het
onderwijsprogramma te annuleren.
Artikel 6 – Uitsluiting van deelname aan het onderwijs
Indien de stichting tot het oordeel komt dat sprake is van wangedrag van een student, wordt de
student uitgesloten van deelname aan het onderwijs. Er bestaat geen recht op restitutie van het
reeds betaalde cursus- of collegegeld.
Artikel 7 – Lesmateriaal
Indien de stichting lesmateriaal aan de student levert, schriftelijk dan wel op elektronische wijze,
geldt dat het daarop rustende copyright dient te worden geëerbiedigd. Zo mag de student niet
overgaan tot vermenigvuldiging van het lesmateriaal dan wel tot elektronische doorzending naar
derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de stichting.
Artikel 8 – Betaling
a.
b.

Betaling vindt plaats binnen de door de stichting gestelde betalingstermijn op een door de
stichting aangegeven bankrekening.
Als betaling in termijnen is overeengekomen dient de student te betalen volgens de
termijnen en de percentages zoals deze in de betalingsregeling zijn vastgesteld.
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Artikel 9 – Niet-tijdige betaling
a. De student is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De stichting zendt na
het verstrijken van die datum een betalingsherinnering via elektronische weg en geeft de
student de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog
te betalen.
b. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde betalingstermijn is de student over het nog
verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de stichting gerechtigd de door
haargemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten
bedragen maximaal 15% over de openstaande bedragen.
Artikel 10 – Verzekering/aansprakelijkheid
a. Elke student dient over een geldige WA-verzekering te beschikken. Voor studenten die
excursies en studiereizen in het buitenland volgen geldt een verplichting om voor eigen
rekening een annulerings- en reisverzekering af te sluiten.
b. Zonder geldige verzekeringen kan niet worden deelgenomen aan de excursies en
studiereizen.
c. De stichting is niet aan aansprakelijk voor enige schade die de student lijdt.
Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden bij
uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.
Artikel 12 – Kenbaarheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de Stichting Landmerk en worden
op verzoek toegezonden.
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