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Artikel 1. Definities en begripsbepalingen
1.
Saxion: Saxion Hogescholen met vestigingen te
Enschede, Deventer en Apeldoorn.
2.
Cursussen: al het onderwijs voor zover het geen initieel
onderwijs betreft. Het betreft o.a. leergangen,
workshops, trainingen, post-hbo opleidingen,
masteropleidingen die worden aangeboden onder de
licentie van een buitenlandse universiteit.
3.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, die met
Saxion een overeenkomst inzake cursussen sluit.
4.
Partijen: opdrachtgever en Saxion.
5.
Overeenkomst: de tussen partijen gemaakte afspraken
ter zake van cursussen, zoals die tussen partijen zijn
vastgelegd conform artikel 3 van deze algemene
voorwaarden.

Artikel 2. Reikwijdte
Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle Saxion
cursussen, tenzij uitdrukkelijk op schrift met opdrachtgever
anders is overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. Al onze aanmeldingsformulieren dienen te worden
aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële
opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Zij binden
Saxion op geen enkele wijze, tenzij in het
aanmeldingsformulier zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig
schriftelijk het tegendeel is bepaald.
2.
Een volledig ingevuld, ondertekend en door Saxion
ontvangen aanmeldingsformulier geldt als aanbod, het
welk eerst na een bevestigingsbrief van Saxion geacht
wordt door Saxion te zijn aanvaard. Een overeenkomst
met Saxion komt eerst stand op het moment waarop de
opdrachtgever van Saxion de bevestigingsbrief ontvangt.
3.
Een inschrijving kan geweigerd worden indien:
a. de betrokken cursus volgeboekt is;
b. de deelnemer niet de vereiste vooropleiding heeft;
c. wanneer, indien van toepassing, de aspirant
deelnemer de voorgeschreven intake procedure niet
met goed gevolg heeft doorlopen.

Artikel 4. Overeenkomst
In de overeenkomst worden tenminste geregeld de
wederzijdse verplichtingen met betrekking tot:
• Het te behalen doel
• Aard, vorm, omvang en duur van de werkzaamheden
• Verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid
• Prijs en betalingswijzen
• Toepasselijkheid van BTW
• Eigendom en gebruiksrecht

Artikel 5. Betalingsverplichtingen
Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient
opdrachtgever te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum.
Opdrachtgever zal enkel door het verstrijken van de
betalingstermijn, zonder dat daartoe enige sommatie of
ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst nodig is,
aan Saxion een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1% van
het desbetreffende factuurbedrag voor elke maand of een
gedeelte daarvan dat de opdrachtgever met de betaling in

verzuim is, een en ander onverminderd de mogelijkheid van
Saxion als het een termijnbetaling betreft het nog open
staande bedrag direct op te eisen. Opdrachtgever zal de
kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die
gemaakt moeten worden ter inning van de niet betaalde
vergoedingen, verschuldigd zijn, alsook de gederfde rente.

Artikel 6. Staking werkzaamheden, opschorting en
ontbinding overeenkomst
Indien opdrachtgever niet (tijdig) aan zijn
betalingsverplichtingen voldoet, behoudt Saxion zich het recht
voor per onmiddellijk haar werkzaamheden te staken en deze
op te schorten tot een door Saxion aan te geven datum.
Saxion heeft voorts het recht de overeenkomst zonder
ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig
geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel op te zeggen,
indien de opdrachtgever in verzuim is. Alsdan is Saxion niet
gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Inmiddels door de
opdrachtgever gedane prestaties zullen geen onderwerp van
de ongedaan making zijn.

Artikel 7. Annulering
In geval van annulering van deze overeenkomst is de cursist
cursusgeld verschuldigd tot en met de maand waarin de
opzegging plaatsvindt. Een eventueel recht op terugbetaling
van het betaalde cursusgeld zal naar rato plaatsvinden over de
resterende maanden dat de cursist niet zal deelnemen aan de
cursus. In geval cursist voor aanvang van de cursus tot
annulering van de overeenkomst overgaat zal 10% van het
totaalbedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Overmacht
Indien het nakomen van de verplichtingen zoals neergelegd in
de overeenkomst door omstandigheden buiten de
invloedssfeer van opdrachtgever en Saxion wordt bemoeilijkt
dan wel onmogelijk gemaakt, dienen partijen in redelijkheid
vast te stellen of het nakomen van de verplichtingen tijdelijk
dan wel blijvend onmogelijk is.
Indien vastgesteld wordt dat nakoming van de verplichtingen
blijvend onmogelijk is, heeft zowel opdrachtgever als Saxion
het recht de overeenkomst per aangetekend schrijven te
ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst benodigd is.
Opdrachtgever vergoedt aan Saxion dat deel van de totale
opdrachtsom, dat in overeenstemming is met de tot dan door
Saxion geleverde diensten.

Artikel 9. Toepasselijk recht/ geschillen
Op alle door Saxion te sluiten overeenkomsten is het
Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan omtrent
de uitleg van deze voorwaarden of de daaruit voortvloeiende
overeenkomsten worden door de bevoegde rechter in het
arrondissement Almelo beslecht.

