
Algemene Leveringsvoorwaarden van DBP-onderwijs
Artikel 1 Definities
Leverancier: DBP-onderwijs
Afnemer: De rechtspersoon en/of natuurlijk persoon met wie Leverancier een Overeenkomst
aangaat tot het leveren van Begeleiding.
Partijen: Leverancier en Afnemer gezamenlijk.
Overeenkomst: Het gezamenlijk besluit van Leverancier en Afnemer tot het aangaan van een
rechtsverhouding, waarbij Leverancier toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen
opgenomen in deze voorwaarden, bepaalde Begeleiding te leveren tegen een door de Afnemer
te verrichten betaling en/of prestatie.
Begeleiding: Alle door Leverancier geleverde Begeleiding van docenten, leerlingen en
schoolleiding. 
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en
op elke offerte van Leverancier en op elke Overeenkomst die Leverancier aangaat met
Afnemer, tenzij Partijen hiervan uitdrukkelijk schriftelijk (geheel dan wel gedeeltelijk) afwijken.
2.2 Een ingevolge lid 1 van dit artikel overeengekomen afwijking geldt uitsluitend voor het
aanbod, de offerte of de Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.
2.3 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk
verworpen.
Artikel 3 Prijzen en Offertes
3.1 Alle Prijzen van Begeleiding, zoals gecommuniceerd door Leverancier op de website van
Leverancier, in brochures of anderszins zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald
dan wel overeengekomen.
3.2 Door Leverancier gedane offertes zijn geldig tot 14 dagen na dagtekening van de offerte.
Na verloop van deze termijn kan door Afnemer op de offerte geen beroep meer worden
gedaan, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
3.3 Alle Prijzen zijn onbelast door BTW.
Artikel 4 Leveringscondities
4.1 Leverancier levert begeleiding van docenten, schoolleiding en leerlingen. De begeleiding
houdt in, op verzoek, begeleiding via e-mail of telefoon vooraf, begeleiding in aanwezigheid
tijdens de middag en, op verzoek, verslag achteraf. Voor de begeleiding geldt een
inspanningsverplichting en geen prestatieverplichting.
Artikel 5 Overmacht
5.1 Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien en voor zover
zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar
schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor
haar rekening komt.
5.2 Duurt de overmachttoestand langer dan 3 maanden, dan hebben zowel Leverancier als
Afnemer het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, voor
zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
5.3 Ingeval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding.
5.4 Onder overmacht wordt hier verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,
waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen doch waardoor Leverancier niet in staat is
haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Onder van buiten komende oorzaken
wordt eveneens begrepen: stakingen, uitsluitingen of door derden verzorgde transport.
Leverancier zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de
hoogte stellen.



5.5 Voor zover Leverancier ten tijde van het intreden van de overmachttoestand haar
verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zou kunnen nakomen is
Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat
te declareren. Afnemer is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke
Overeenkomst.
Artikel 6 Beëindiging en ontbinding
6.1 Leverancier kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen dan wel haar
verplichting uit hoofde van de Overeenkomst opschorten indien Afnemer aan één of meerdere
substantiële verplichtingen jegens Leverancier niet, niet tijdig, dan wel niet volledig voldoet,
onverminderd het recht van Leverancier op volledige schadevergoeding.
6.2 Als afnemer de overeenkomst voortijdig wenst te beëindigen, dan gelden daarvoor de
volgende regels:
a. Begeleidingafspraken binnen twee weken na het moment van schriftelijke beëindiging van
de overeenkomst worden volledig in rekening gebracht.
b. Begeleidingafspraken tussen twee weken en drie maanden na het moment van schriftelijke
beëindiging van de overeenkomst worden voor 80 % in rekening gebracht.
c. Begeleidingafspraken tussen drie maanden na het moment van schriftelijke beëindiging van
de overeenkomst en het eind van het lopende schooljaar worden voor 60 % in rekening
gebracht.
d. Begeleidingafspraken in een volgend schooljaar kunnen tot twee maanden voor de aanvang
van het nieuwe schooljaar kosteloos geannuleerd worden.
Artikel 7 Copyright
Een deel van de Begeleiding van leverancier bestaat uit het leveren schriftelijke
ondersteuning. Van de inhoud van die schriftelijke ondersteuning berust het volledige
copyright bij DBP-onderwijs. Vermenigvuldigen van het materiaal i s slechts toegestaan
binnen het door Leverancier begeleide onderwijskundig ontwikkeltraject. Doorgeven van het
materiaal aan niet aan de school verbonden personen is te allen tijde niet toegestaan.
Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen
8.1 Op deze Algemene Leveringsvoorwaarden alsmede alle onder deze voorwaarden gedane
aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten is bij uitsluiting Nederlands Recht van toepassing.
8.2 Eventuele geschillen tussen Partijen, voortvloeiend uit of verband houdende met deze
Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden dan wel onder deze voorwaarden gedane
aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten kunnen in eerste aanleg uitsluitend worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem. Partijen zullen echter in alle gevallen
trachten een minnelijke oplossing voor het geschil te bereiken teneinde een gerechtelijke
procedure te voorkomen.
Artikel 9 Wijziging van de Algemene Leveringsvoorwaarden
9.1 Leverancier behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan
te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking van
deze voorwaarden aan Afnemer.
9.2 De gewijzigde dan wel aanvullende voorwaarden als bedoeld in lid 1 zijn tevens van
toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten vanaf 30 dagen na bekendmaking van deze
voorwaarden aan Afnemer.
Artikel 10 Overdracht
Leverancier is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits Leverancier hiervan schriftelijke mededeling
doet aan Afnemer en onder het beding dat de verkrijgende partij ten aanzien van de
overgedragen rechten en verplichtingen geheel in de plaats van Leverancier treedt.



Artikel 11 Overige bepalingen
11.1 Indien enige bepaling van deze Algemene Leveringsvoorwaarden en/of van een tussen
Partijen gesloten Overeenkomst nietig blijkt te zijn dan wel vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze voorwaarden en/of Overeenkomst volledig van kracht blijven en
zullen Partijen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige
c.q. vernietigbare bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige c.q. vernietigbare bepaling in acht wordt genomen. Vernietiging van
een bepaling bij een rechterlijke uitspraak laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
11.2 Leverancier is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34176002.
11.3 In geval van tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Leverings- en
Verkoopvoorwaarden en de Overeenkomst (en/of Specifieke Leveringsvoorwaarden), gaat het
bepaalde in de Overeenkomst (en/of Specifieke Leveringsvoorwaarden) voor.
Ingangsdatum 1 juni 2005.
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