ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CURSUSSEN NEXUS, NEXUS LEGAL EN
SIMPLY LAW.

1.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
cursist: degene die aan een cursus, training, workshop, maatwerkopdracht, etc. deelneemt
maatwerk: elk (opleidings)produkt dat nexus speciaal ontwikkelt en/of uitvoert in opdracht
van 1 of meer opdrachtgevers;
Nexus: Opdrachtnemer, Mr. A.C.M.C. Rondas, h.o.d.n. Nexus, Nexus Legal en Simply Law;
opdrachtgever: degene die nexus de opdracht geeft voor het ontwikkelen en/of uitvoeren van
maatwerk of cursussen of die met nexus een overeenkomst heeft gesloten;
opleidingsprodukten: verzamelnaam voor alle door nexus geleverde produkten en diensten
zoals: trainingen, opleidingen, cursussen, en alle andere vormen van opleiding en begeleiding,
alsmede juridische advisering, alles in de ruimste zin des woords, alsmede alle andere ten
behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in
het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk
verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
schriftelijk: hieronder wordt mede verstaan per fax of per e-mail.
2.

Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkosten tussen
opdrachtgever/cursist en Nexus.
2.2. Op iedere tot stand gekomen overeenkomst is de op het moment van totstandkoming
meest recente versie van deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.3. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van opdrachtgever binden Nexus niet, tenzij
dit schriftelijk is overeengekomen.
3.

Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand door inschrijving bij of opdracht aan Nexus door
cursist/opdrachtgever en aanvaarding hiervan door Nexus.
3.2. De inschrijving geschiedt door het versturen van een aanmeldingsformulier per post, email, fax of via de website van Nexus.
3.3. Bevestiging van de inschrijving of opdracht door Nexus zal schriftelijk plaatsvinden.
4.

Prijs

4.1. De opgegeven prijs op het moment van het aangaan van de overeenkomst is door
opdrachtgever/cursist aan Nexus verschuldigd.
4.2. Nexus behoudt het recht voor de prijzen te wijzigen.
4.3. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en dienen inclusief BTW betaald te worden,
tenzij anders is aangegeven.
5.

Facturering en betaling

5.1. Na de totstandkoming van de overeenkomst stuurt Nexus een factuur aan
opdrachtgever/cursist.

5.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder beroep op
verrekening of korting.
5.3. Bij niet of niet tijdige betaling is opdrachtgever/cursist, zonder ingebrekestelling, in
verzuim. Vanaf de vervaldag van de factuur is opdrachtgever/cursist wettelijke
(handels)rente, verschuldigd, evenals de buitengerechtelijke kosten, onverminderd het recht
van Nexus om de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten, waaronder o.a.
administratiekosten, in rekening te brengen.
5.4. Nexus is gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden,
indien opdrachtgever/cursist niet of niet tijdig betaalt en de eventuele schade uit hoofde van
deze ontbinding op opdrachtgever te verhalen.
6.

Annulering door opdrachtgever/cursist

6.1. Opdrachtgever/cursist kan een opdracht/inschrijving schriftelijk annuleren tot 4 weken
voorafgaand aan de cursusdatum/uitvoering van de betreffende overeenkomst. In dat geval
zal Nexus reeds betaald (cursus)geld restitueren.
6.2. Bij annulering binnen 4 weken voorafgaand aan de (cursus)datum is de volledige prijs
verschuldigd.
6.3. De cursist mag steeds een vervanger sturen, indien deze past binnen de doelgroep van de
cursus. Nexus wordt hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.
7.

Annulering of wijziging door Nexus

7.1. Nexus behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren, in geval van onvoldoende
aanmeldingen. Indien de cursus op meerdere plaatsen wordt aangeboden, biedt nexus de
cursist de mogelijkheid deel te nemen aan de cursus in een andere plaats.
7.2. Nexus kan een overeenkomst/cursus wijzigen ingeval van bijzonder onvoorziene
omstandigheden. Nexus zal dan opdrachtgever/cursist een passend alternatief bieden.
7.3. Indien opdrachtgever/cursist geen gebruik wenst te maken van het door Nexus gedane
aanbod, wordt het reeds betaalde (cursus)geld gerestitueerd.
8.

Aansprakelijkheid

8.1. Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming door Nexus in de nakoming van de
overeenkomst met opdrachtgever, is nexus slechts aansprakelijk voor de direkt geleden
schade door opdrachtgever/cursist. De vergoeding van de materiele schade is beperkt
maximaal de door opdrachtgever/cursist betaalde prijs.
8.2. Opdrachtgever dient Nexus zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand nadat
hij zelf van de tekortkoming op de hoogte is gekomen, schriftelijk van de toerekenbare
tekortkoming in kennis stellen.
8.3. Nexus is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever/cursist geleden indirecte of
gevolgschade schade.
9.

Cursusprogramma

Het cursusprogramma wordt schriftelijk aan de cursist kenbaar gemaakt. Nexus is gerechtigd
te allen tijde wijzigingen hierin aan te brengen.
10.

Toepasselijk recht en geschillen.

10.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, cursussen, waarop deze algemene voorwaarden
van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.1. Alle geschillen zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de rechtbank Maastricht, tenzij
wettelijke bepalingen anders voorschrijven.

