Artikel 1. DEFINITIES
De onderstaande met hoofdletter geschreven definities
hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de
volgende betekenis:
1.
Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie
of gegevens; alle in het kader van de uitvoering van
de Opdracht / Overeenkomst door Opdrachtnemer
vervaardigde of verzamelde gegevens; en alle
overige informatie van enige relevantie voor de
uitvoering of voltooiing van de Opdracht.
Voornoemde informatie kan al dan niet zijn
opgeslagen op (on)stoffelijke gegevensdragers en al
dan niet zijn ondergebracht bij derden;
2.
Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij
of verbonden aan de Opdrachtnemer, al dan niet op
grond van een arbeidsovereenkomst;
3.
Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van
opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens
Opdrachtgever
verbindt
om
bepaalde
Werkzaamheden te verrichten;
4.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de
rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht
heeft gegeven tot het verrichten van diensten;
5.
Opdrachtnemer: de onderneming die de Opdracht
heeft aanvaard, de DJ School. Alle Opdrachten
worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de
onderneming, niet door of vanwege een individuele
Medewerker, ook als Opdrachtgever de Opdracht
uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het
oog op uitvoering hiervan door een bepaalde
Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen
7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk
van toepassing uitgesloten;
Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:
alle
aanbiedingen,
offertes,
Opdrachten,
rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook
genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt / zal
verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor
Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor
Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
Afwijkingen van en aanvullingen op de Opdracht
en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig
als
ze
uitdrukkelijk
en
schriftelijk
zijn
overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke)
Overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging.
Indien enige voorwaarde in deze algemene
voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de
opdrachtbevestiging dan geldt de in de
opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor
wat betreft de tegenstrijdigheid.
Deze algemene voorwaarden gelden ook voor
eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer
hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook
die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct
of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op
grond van een arbeidsovereenkomst, bij de
dienstverlening aan Opdrachtgever door of vanwege
Opdrachtnemer zijn betrokken.
Door invulling en ondertekening van het
inschrijfformulier door de Opdrachtnemer is er een
verbintenis ontstaan tussen de Opdrachtgever en de
Opdrachtnemer.

4.

5.

medewerking aan dergelijke openbaarmaking,
waaronder (maar niet uitsluitend) in de gevallen dat
Opdrachtnemer:
a.
in wet- en (Beroeps)regelgeving omschreven
en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden
bekend geworden, verrichte of voorgenomen
ongebruikelijke transacties dient te melden aan de
daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
b.
in bepaalde situaties een fraudemelding
moet doen;
c.
verplicht is om een onderzoek te doen naar
de (identiteit van) Opdrachtgever dan wel diens
cliënt.
Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor
schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge
van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor
hem geldende wet- en (Beroeps)regelgeving.
Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit
artikel opleggen aan door hen in te schakelen
derden.

2.

3.

Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer
houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele
eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten.
Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan
tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de
Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.
Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de
producten waarop de intellectuele eigendomsrechten
van Opdrachtnemer rusten, dan wel producten
waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met
betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer
gebruiksrechten
heeft
verworven,
te
verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het
tweede
lid
genoemde
producten
zonder
voorafgaande
schriftelijke
toestemming
van
Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen. Dit
geldt niet in het geval Opdrachtgever een deskundig
oordeel wil verkrijgen over de uitvoering van de
Werkzaamheden
door
Opdrachtnemer.
Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen
op grond van dit artikel opleggen aan de door hem
ingeschakelde derden.

Artikel 6. LESGELD EN KOSTEN
1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

2.

3.

Artikel 4. (BEROEPS)REGELGEVING
1.

2.

3.

Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan
de verplichtingen die voor Opdrachtnemer
voortvloeien
uit
de
toepasselijke
(Beroeps)regelgeving.
Opdrachtnemer treft passende maatregelen om de
van Opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens
en andere vertrouwelijke informatie te beschermen.
Opdrachtnemer zal Medewerkers en in te schakelen
derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van
de informatie. Verwerking van persoonsgegevens
door Opdrachtnemer vindt plaats conform de
toepasselijke
(inter)nationale
weten
(Beroeps)regelgeving op het gebied van de
bescherming van persoonsgegevens.
Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer
in sommige gevallen op basis van (inter)nationale
wet- of (Beroeps)regelgeving verplicht wordt tot
openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van
Opdrachtgever.
Voor
zover
nodig,
geeft
Opdrachtgever hierbij haar toestemming en

2.

3.

Betaling door Opdrachtgever van de aan
Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient te
geschieden voor aanvang van de workshop, tenzij
anders overeengekomen. De dag van betaling is de
dag van bijschrijving van het verschuldigde op de
rekening van Opdrachtnemer.
Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid
genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever
van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer
gerechtigd om de gemaakte kosten in rekening te
brengen.
Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid
genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever
gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door
Opdrachtnemer
gemaakte
gerechtelijke
en
buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding
van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de
eventueel
door
de
rechter
vastgestelde
kostenveroordeling.

Artikel 9. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
1.

De
door
Opdrachtnemer
uitgevoerde
Werkzaamheden worden op basis van een vaste
prijs bepaald. Betaling van het lesgeld is niet
afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Eventuele reistijd en verblijfskosten ten behoeve van
de Werkzaamheden worden apart in rekening
gebracht.
Opdrachtnemer heeft het recht om de betaling van
een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. Het niet
(tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn
voor Opdrachtnemer om de Werkzaamheden
(tijdelijk) op te schorten.
Als na de totstandkoming van de Overeenkomst,
maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd,
prijzen wijzigen, heeft Opdrachtnemer het recht om
het overeengekomen tarief aan te passen, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Indien dit wettelijk verplicht is dan wordt de
omzetbelasting apart in rekening gebracht.

Artikel 7. LESSEN

Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste
kunnen en met in achtneming van de toepasselijke
wet- en (Beroeps)regelgeving.
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de
Opdracht wordt uitgevoerd en door welke
Medewerker(s).
Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden
te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer
aan te wijzen derde.
De lestijd wordt in overleg vastgesteld en schriftelijk
aan de cursist medegedeeld.

1.

Artikel 5. INTELLECTUELE EIGENDOM

Artikel 3. UITVOERING OPDRACHT
1.

Artikel 8. WORKSHOPS OP AFSPRAAK

4.

5.

6.

7.

Betaling door Opdrachtgever van de aan
Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient te
geschieden voor aanvang van de eerste les, tenzij
anders overeengekomen. De dag van betaling is de
dag van bijschrijving van het verschuldigde op de
rekening van Opdrachtnemer.
Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid
genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever
van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer
gerechtigd om de gemaakte kosten in rekening te
brengen.
Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid
genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever
gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door
Opdrachtnemer
gemaakte
gerechtelijke
en
buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding
van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de
eventueel
door
de
rechter
vastgestelde
kostenveroordeling.
Afzegging van de les door of namens de
Opdrachtnemer wegens ziekte, zal de verzuimde les
op een nader af te spreken tijdstip worden ingehaald.
Afzegging door de Opdrachtgever is éénmalig
toegestaan, tenzij in onderling overleg anders is
overeengekomen.
Communicatie met de Opdrachtgever inzake
organisatorische zaken zullen schriftelijk, per e-mail,
worden doorgegeven. Het is van belang dat de
Opdrachtgever regelmatig de e-mail controleert. Het
e-mailadres dient te zijn opgegeven bij inschrijving en
moet behoren bij een meerderjarig individu.
Tijdens Carnaval en nationale feestdagen is de DJ
School gesloten en zullen er geen lessen worden
gegeven.

1.
2.

De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands
recht.
Alle geschillen zullen worden beslecht door de
bevoegde rechter in het arrondissement waarin
Opdrachtnemer gevestigd is.

Artikel 10. KLACHTENPROCEDURE
Een klacht over administratieve procedures, over de
manier waarop u te woord bent gestaan, over de
cursus/workshop die is gevolgd of over een ander
onderwerp kunt u per e-mail aan Opdrachtnemer
kenbaar maken via klacht@djschoolinternational.com.
Uw klacht zal te allen tijde vertrouwelijk worden
behandeld. Bij binnenkomst van uw klacht wordt de
ontvangst daarvan door ons binnen een week schriftelijk
aan u bevestigd en wordt de volgende procedure
gevolgd.
1.
Binnen de Opdrachtnemer wordt uw klacht
geregistreerd en uiterlijk twee werkdagen na
ontvangst besproken.
2.
De officemedewerkster van de Opdrachtnemer
wordt daarbij als contactpersoon aangewezen.
(Mocht uw klacht betrekking hebben op het
handelen van een van deze personen, dan is de
contactpersoon niet degene op wie de klacht
betrekking heeft). Na de bespreking van de klacht
binnen de Opdrachtnemer, zal de contactpersoon
binnen 14 kalenderdagen contact opnemen met
beide partijen om over de klacht van gedachten te
wisselen en om te proberen daarvoor een
oplossing te vinden.
3.
Indien bij het gestelde onder 1) en 2) geen
oplossing wordt bereikt, schakelt Opdrachtnemer
een (onafhankelijke) derde persoon, te weten de
heer M.T.J. Derckx MFC in. Deze past hoor en
wederhoor toe en formuleert binnen een maand na
zijn inschakeling een oordeel over de klacht
waaraan Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zich
dienen te conformeren. De klager wordt per e-mail
op de hoogte gesteld van het oordeel van deze
onafhankelijke derde persoon. De maatregelen die
voortkomen uit het oordeel van de onafhankelijke
derde zal Opdrachtnemer per omgaande uitvoeren.
Artikel 11. REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN
1.
Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden
of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst
geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet
afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig
wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel
anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben
voor de geldigheid van alle andere bepalingen van
deze algemene voorwaarden of de onderliggende
Opdracht/Overeenkomst.
2.
Als op enige bepaling in de Opdracht of op een
gedeelte van de Opdracht rechtens geen beroep kan
worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de
Opdracht onverminderd van kracht, met dien
verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop
geen beroep kan worden gedaan, geacht moet
worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep
daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van
partijen met betrekking tot de oorspronkelijke
bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel
mogelijk in stand blijft.
[●]

