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Algemene voorwaarden Peter Ruit, training- en adviesbureau voor onderwijs
1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Peter Ruit, training- en
adviesbureau voor onderwijs, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Wederpartij waarop
Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Alle aanbiedingen, concept overeenkomsten, van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. De termijn voor aanvaarding
bedraagt 30 dagen na datum van de concept overeenkomst tenzij in de concept overeenkomst een termijn
voor aanvaarding is gesteld.
3. Na ondertekening van de concept overeenkomst door beide partijen is sprake van een definitieve
overeenkomst waar beide partijen zich aan dienen te houden.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of een (concept)
overeenkomst gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
5. Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbiedingen of concept overeenkomst worden gehouden indien de
Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de overeenkomst, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
6. De in een overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Onderwijsactiviteiten waarbij sprake is van scholing, zijn
vrijgesteld van btw.
7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de overeenkomst opgenomen
aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
8. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
9. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde
gedeelte afzonderlijk te factureren.
10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen
Opdrachtnemer bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering
opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan
uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert
geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te
zeggen of te annuleren.
11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst
weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de
in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
12. Het aantal Deelnemers aan scholingsbijeenkomst, is gebonden aan een maximum dat door Opdrachtnemer
vooraf met Opdrachtgever bepaald is.
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13. De voorgestelde data zijn na wederzijds overleg met Opdrachtgever en schriftelijke bevestiging door
Opdrachtnemer definitief gereserveerd.
14. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien: de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; de Wederpartij bij het sluiten
van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; Indien door de vertraging aan de zijde van de
Wederpartij niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de
oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden.
15. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke
van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
16. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Wederpartij
onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.
17. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
18. Alle door Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van
Opdrachtnemer totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten
overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
19. Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die ingevolge lid 18. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen
niet worden doorverkocht.
20. Niets uit het aangeboden materiaal door Opdrachtnemer mag worden verveelvoudigd, overgenomen,
opgeslagen of openbaar gemaakt, in enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer.
21. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.
22. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop
willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de
hoogte te stellen.
23. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering
van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover
hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
24. Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.
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