Algemene voorwaarden opleidingen van de STICHTING VOOR CHRISTELIJK HOGER
BEROEPSONDERWIJS OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG (CHE)
zoals gedeponeerd op …………….. bij de Kamer van Koophandel voor centraal Gelderland onder
nummer …………………… van het handelsregister.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met de CHE gesloten overeenkomsten en door
de CHE aangeboden diensten, tenzij afwijking hiervan schriftelijk is overeengekomen.
2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien
een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt aanvaard, heeft de CHE
het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te
herroepen. Indien een aanbod aan de CHE is gedaan, zal er sprake zijn van een overeenkomst
nadat de CHE het aanbod schriftelijk heeft bevestigd of tot uitvoering van de overeenkomst
overgaat. De CHE is gerechtigd wijzigingen van min of meer geringere aard eenzijdig door te
voeren.
3. De CHE behoudt zich het recht voor om de aangeboden dienst niet door te laten gaan of uit
te stellen indien er onvoldoende aanmeldingen zijn.
4. De CHE spant zich in om bij uitval van docenten zo spoedig mogelijk vervanging te regelen.
CHE is niet gehouden tot vergoeding van kosten aan opdrachtgevers ten gevolge van de
uitval.
5. De CHE is gerechtigd om (geringe) wijzigingen in het programma, inhoud van het aanbod
en/of het docententeam aan te brengen.
6. Tenzij anders overeengekomen zijn de door de CHE gehanteerde prijzen exclusief BTW.
Prijsverhogingen ten gevolge van bijvoorbeeld kostprijsfactoren of overheidsmaatregelen
tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en uitvoering daarvan,
kunnen door de CHE worden doorberekend, in welk geval opdrachtgever gerechtigd is de
overeenkomst binnen vijf dagen na kennisneming of toezending van de doorberekening door
middel van een aangetekende brief te ontbinden.
7. Opgegeven (lever)tijden of aangegeven tijdstippen, zullen nimmer zijn te beschouwen als
een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige nakoming
dient de CHE derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
8. De uitvoering van een opdracht geschiedt in beginsel door aan de CHE verbonden
medewerkers. Het staat de CHE vrij om een opdracht (mede) te laten uitvoeren door aan de
CHE verbonden studenten of derden.
9. Voor zover de uitvoering van een opdracht (mede) gebaseerd is op zaken en/of informatie
van de opdrachtgever, dan is opdrachtgever verplicht om de zaken en/of informatie aan de
CHE te verstrekken op de door de CHE aangegeven wijze, bij gebreke waarvan de CHE
gerechtigd is de uitvoering van de opdracht op te schorten, onverminderd de
betalingsverplichting van de opdrachtgever.
10. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders
schriftelijk is overeengekomen. Op verzoek van de CHE is de opdrachtgever gehouden tot het
aan haar afgeven van een incassomachtiging. Bij niet-betaling binnen deze termijn is de
opdrachtgever de rente ex artikel 6:119a BW, alsmede 10% buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Bij gebreke van
(tijdige) betaling is de CHE gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten of
de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn.
11. De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van een factuur zonder de schriftelijke
toestemming van de CHE te verrekenen of de betaling daarvan op te schorten, om welke
reden dan ook.

12. Reclames van welke aard ook dienen direct na constatering aan de CHE kenbaar te worden
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gemaakt, bij gebreke waarvan de geleverde dienst wordt geacht volledig aan de inhoud van
de overeenkomst te hebben beantwoord.
De overeenkomst kan door de CHE geheel of ten dele worden ontbonden, dan wel kan de
nakoming van de overeenkomst geheel of ten dele worden opgeschort ingeval er sprake is
van overmacht.
De opdrachtgever kan de overeenkomst door middel van een aangetekende brief
beëindigen. Opdrachtgever is in dat geval gehouden alle door de CHE gemaakte kosten te
vergoeden (inclusief het tot dan toe verschuldigde loon) verminderd met de kosten die de
CHE door de beëindiging heeft bespaard.
Alle in het kader van een door de CHE uit te voeren opdracht verkregen intellectuele
eigendomsrechten blijven eigendom van de CHE, tenzij er sprake is van een schriftelijke
overdracht van een intellectueel eigendomsrecht aan de opdrachtgever. Deze bepaling blijft
ook geldig na het einde van de overeenkomst.
Onverminderd het bepaalde in artikel 13, blijft de eigendom van al het geleverde bij de CHE,
totdat volledige betaling aan haar heeft plaatsgevonden.
Elke aansprakelijkheid ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming is beperkt tot de
factuurwaarde van de desbetreffende opdracht. In het geval de CHE ondanks het
vorenstaande door een gerechtelijke instantie toch voor een groter bedrag aansprakelijk
mocht worden gesteld, dan is de aansprakelijkheid van de CHE uitdrukkelijk beperkt tot het
bedrag waarvoor haar verzekeraar in het desbetreffende geval een uitkering doet. Het
vorenstaande geldt tevens ten aanzien van de aansprakelijkheid van door de CHE ingehuurde
rechts- en natuurlijke personen.
De CHE is nimmer aansprakelijk voor een tekortkoming als gevolg van onjuistheden en/of
gebreken in de door de opdrachtgever aan de CHE geleverde informatie en/of zaken.
De opdrachtgever vrijwaart de CHE voor een eventuele aanspraak van een derde als gevolg
van de schending van een (intellectueel) eigendomsrecht van een derde op door de
opdrachtgever aan de CHE verstrekte zaken.
Zowel de CHE als de opdrachtgever zijn verplicht tot algehele geheimhouding omtrent alle
aangelegenheden de CHE of opdrachtgever betreffende.
Nederlands recht is van toepassing. De rechtbank Arnhem is uitsluitend bevoegd, tenzij een
geschil tot de absolute competentie van de sector kanton behoort.

