Algemene voorwaarden PO-Raad
Definities
Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt uit de tekst van deze algemene voorwaarden, hebben de volgende
begrippen de navolgende betekenis:
Activiteiten:

door of namens de PO-Raad georganiseerde training, masterclass,
coaching, ontwikkeltraject, leertraject, leernetwerk of een andere
vorm van opleiding of bijeenkomsten met als doel het overbrengen
en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

Deelnemer:

degene die de intentie heeft om deel te nemen, daadwerkelijk
deelneemt of heeft deelgenomen aan een door of namens de PO-Raad
georganiseerde training, masterclass, coaching, ontwikkeltraject,
leertraject, leernetwerk of een andere vorm van opleiding of
bijeenkomsten met als doel het overbrengen en/of vergroten van
kennis en/of vaardigheden.

PO-Raad:

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, de Vereniging PORaad, statutair gevestigd te Utrecht, geregistreerd in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:
30235217.

Overeenkomst:

de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen de PO-Raad en
Wederpartij betreffende de levering van prestaties.

Partij, Partijen:

de PO-Raad of de Wederpartij, hetzij afzonderlijk, hetzij tezamen.

Prestaties:

te ontwikkelen producten, goederen (inclusief sourcecodes) en/of het
verrichten van diensten zoals het uitvoeren van onderzoek.

Schriftelijk:

onder schriftelijke toestemming wordt verstaan een door een of
meerdere partijen rechtsgeldig ondertekend document. Email wordt
uitdrukkelijk niet als schriftelijke toestemming beschouwd, tenzij
benoemd in het betreffende artikel.

Wederpartij:

de wederpartij van de PO-Raad en of de Deelnemer.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten van,
leveringen aan, offertetrajecten dan wel het verlenen van diensten (waaronder onder meer
aanbieden van trainingen, leertrajecten, masterclasses, coaching, leernetwerken of een
andere vorm van opleiding of bijeenkomsten) door de PO-Raad.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig voor zover deze door Partijen
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden dan slechts voor de specifieke
opdracht of overeenkomst waarop deze betrekking hebben.
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3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van
de hand gewezen.
4. De PO-Raad heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen gelden
ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten en activiteiten. De PO-Raad zal daarbij de
redelijke belangen van Wederpartij in acht nemen.
5. Indien de PO-Raad geen beroep kan doen op (een gedeelte van) een bepaling van deze
algemene voorwaarden, blijven zij voor het overige van toepassing.
Artikel 2 Totstandkoming en wijzigen van de overeenkomst
1. Eerst door de schriftelijke orderbevestiging van de PO-Raad, dan wel doordat er een
schriftelijke overeenkomst met de PO-Raad is aangegaan, dan wel indien de PO-Raad op
enigerlei wijze aan de Wederpartij kenbaar heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht
te (kunnen) beginnen, dan wel door het inschrijven voor een van de activiteiten komt een
overeenkomst tussen de PO-Raad en de Wederpartij tot stand.
2. Een aanvulling op of wijziging van een tot stand gekomen schriftelijke overeenkomst tussen
de PO-Raad en de Wederpartij is eerst van kracht nadat de PO-Raad deze aanvulling of
wijziging schriftelijk heeft bevestigd. Meer- of minderwerk wordt als een wijziging van de
overeenkomst gezien.
3. Bij overtekening van een Activiteit wordt men geplaatst op een wachtlijst op volgorde van
binnenkomst van de aanmelding. Afhankelijk van de omvang van de wachtlijst zal de PO-Raad
proberen een herhaling te organiseren. De Deelnemer wordt hierover in kennis gesteld.
4. Indien de Deelnemer zich inschrijft voor een Activiteit behorend bij de PO-Raad gelden de
volgende aanvullende algemene voorwaarden.
a. De acceptatie van de inschrijving wordt binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk
bevestigd. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. De
Deelnemer heeft een bedenktermijn van 14 dagen na het tot stand komen van de
overeenkomst.
b. Door inschrijving/aanmelding gaat de Deelnemer akkoord met de beschrijving van de
opleiding.
c. De Deelnemer en/ of een derde die, met inachtneming van artikel 6 lid 2 onder c,
namens Deelnemer deelneemt is gehouden tot betaling, verplicht zich tot betaling van
het cursusgeld.
d. De inschrijving geldt voor de totale aaneengesloten studieperiode. Bij tussentijdse
beëindiging wordt geen geld gerestitueerd.
Artikel 3 Inhoud overeenkomst/uitvoering
1. De Wederpartij die jegens de PO-Raad prestaties dient te leveren die voortvloeien uit de
overeenkomst zal conform de specificaties van de overeenkomst leveren.
2. Als de PO-Raad voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst tekeningen,
modellen, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke heeft verstrekt, behoren deze tot de
opdracht. Het resultaat van de opdracht door de Wederpartij dient dan ook hieraan te
voldoen.
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3. Uitbesteding van onderdelen van de overeenkomst door Wederpartij aan derden is uitsluitend
mogelijk na schriftelijk verkregen toestemming van de PO-Raad, alles onverminderd de
aansprakelijkheid van de Wederpartij.
Artikel 4 Prijzen
1. Alle prijzen dienen te worden vermeld in euro’s en zowel exclusief als inclusief BTW.
2. Alle prijzen zijn vast, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
De overeenkomst mag geen meerwerk of stelposten bevatten, tenzij schriftelijk anders wordt
overeengekomen.
3. Wederpartij kan geen extra bedragen in rekening brengen wegens wijziging van de
overeenkomst of vervanging van personen bij de uitvoering van de overeenkomst anders dan
wanneer voor het berekenen van extra kosten door de PO-Raad toestemming is gegeven.
4. Wederpartij mag, in het traject dat tot een overeenkomst kan leiden of als onderdeel van een
overeenkomst of na het tot stand komen van een overeenkomst, geen bonussen uitbetalen of
geschenken aanbieden aan medewerkers van PO-Raad.
5. Indien de Deelnemer zich inschrijft voor een Activiteit behorend bij de PO-Raad gelden de
volgende aanvullende algemene voorwaarden.
a. Bij aanmelding geldt de opleidingsprijs, zoals deze is vermeld op onze website.
b. In de prijs zijn de kosten voor het materiaal inbegrepen, ook eventuele consumpties en
andere kosten, tenzij anders is vermeld.
c. Als op een opleiding BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden
inclusief BTW in rekening gebracht.
d. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
e. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW- regime en/of de hoogte van
de geldende BTW- tarieven.
Artikel 5 Betaling
1. De PO-Raad heeft een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum indien de diensten,
goederen en/of producten conform opdracht en tevredenheid zijn geleverd.
2. De factuur dient de volgende elementen te bevatten: (1) identificatie PO-Raad, (2) identificatie
Wederpartij, (3) datum van prestatie en van uitreiking factuur, (4) nauwkeurige omschrijving
van de Prestaties en (5) eenheidsprijs exclusief BTW, aantal, toepasselijk Btw-tarief, bedrag
BTW en totaalbedrag inclusief BTW.
3. Voor elke inkoop van meer dan € 3.000 dient de Wederpartij een verplichtingennummer vast
te leggen en bij de opdrachtverstrekking aan de leverancier gemeld te worden.
4. De PO-Raad is gerechtigd het bedrag van de factuur te verrekenen met bedragen die de
Wederpartij, uit welke hoofde dan ook, verschuldigd is aan de PO-Raad.
5. In het geval van vooruitbetaling door de PO-Raad dient de Wederpartij op verzoek van de PORaad voldoende zekerheid van terugbetaling te verstrekken door middel van een bankgarantie
van een erkende kredietinstelling.
6. Betaling van facturen door de PO-Raad houdt niet vanzelfsprekend aanvaarding in van de
kwaliteit van de geleverde dienst of product.
7. Indien de Deelnemer zich inschrijft voor een activiteit behorend bij de PO-Raad gelden de
volgende aanvullende algemene voorwaarden.
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a. Na de eerste bijeenkomst van de opleiding zoals vermeld in definitie zendt de PO-Raad een
factuur met betrekking tot de opleiding aan de Wederpartij.
b. Betaling door de Deelnemer dient integraal te geschieden 14 dagen na factuurdatum en
dient zoals op de factuur van de PO-Raad aangegeven wijze te geschieden.
Artikel 6 Annulering, vervanging of verhindering door Deelnemer
1. Indien een Deelnemer zich inschrijft voor een Activiteit behorend bij de PO-Raad, zijnde een
eenmalige bijeenkomst waarvoor een bijdrage in de kosten wordt gevraagd, dan kan de
Deelnemer zich 48 uur van tevoren kosteloos afmelden. Indien de Deelnemer zich minder dan
48 uur voor de Activiteit afmeldt dan wel niet komt opdagen (no-show), dan kan de PO-Raad
hiervoor annuleringskosten van minimaal € 50,- in rekening brengen.
2. Indien een Deelnemer zich inschrijft voor een Activiteit behorend bij de PO-Raad, anders dan
een Activiteit bedoeld in het eerste lid, zoals een opleiding, ontwikkeltraject of bestuurlijke
visitatie, gelden de volgende aanvullende algemene voorwaarden.
a. Kosteloze annulering door de Deelnemer van de overeenkomst ter zake een Activiteit is
uitsluitend schriftelijk mogelijk tot 14 dagen van acceptatie van de Activiteit zoals
vernoemd in artikel 2.
b. Bij annulering na 14 dagen van acceptatie van de Activiteit door de Deelnemer worden er
kosten in rekening gebracht. Indien de Deelnemer vier tot twee weken voor aanvang
annuleert is 50% van het totale bedrag verschuldigd. Indien binnen twee weken voor
aanvang wordt geannuleerd is het volledige bedrag voor deelname aan de Activiteit zoals
gedefinieerd verschuldigd. Ingeval de Deelnemer de Activiteit zoals gedefinieerd
tussentijds of anderszins niet deelneemt is 50 % voor deelname verschuldigd.
c. In zijn plaats kan de Deelnemer bij verhindering kosteloos voor een passende vervanger
zorgdragen, mits de vervanging aan de PO-Raad vóór aanvangsdatum van de Activiteit
schriftelijk wordt meegedeeld.
d. Bij verhindering van de Deelnemer kan hij ervoor kiezen zijn inschrijving binnen 1 jaar
eenmaal uit te stellen tot de eerstvolgende editie van de Activiteit. De PO-Raad staat er
niet voor in dat de Activiteit ook daadwerkelijk doorgang zal vinden of ongewijzigd wordt
aangeboden.
Artikel 7 Annulering van de activiteit door de PO-Raad
1. Bij onvoldoende deelnemers aan een Activiteit, kan de PO-Raad doen besluiten om de
Activiteit uiterlijk 1 werkdag voor aanvang te annuleren.
2. De PO-Raad aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien hij door overmacht niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen.
3. Indien een Wederpartij, niet zijnde een Deelnemer, op het moment van annuleren reeds
kosten heeft gemaakt in de voorbereiding van een Activiteit, zullen deze kosten, voor zover
deze, op basis van de verstrekte opdracht, redelijkerwijs noodzakelijk waren in de
voorbereiding van die Activiteit en daarmee direct verbandhouden, door de PO-Raad worden
vergoed tot maximaal het bedrag van de oorspronkelijke opdracht.
4. Met Overmacht verstaan we alle omstandigheden waarop de PO-Raad redelijkerwijs geen
invloed heeft kunnen uitoefenen ongeacht of hij ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst of het aanbieden van de activiteit voorzienbaar waren of niet, waardoor het
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houden van een activiteit geheel of gedeeltelijk, en blijvend of tijdelijk wordt verhinderd. Als
overmacht wordt in ieder geval opgevat het geval dat een (gast)spreker niet in staat is om
zijn/haar medewerking te verlenen aan de activiteit, of indien de opgegeven opleidingslocatie
niet beschikbaar is en de PO-Raad er niet in geslaagd is om voor een vervangende (gast)spreker
of locatie te zorgen.
Artikel 8 E-learning
1. De door de PO-Raad aan de Deelnemer verstrekte wachtwoord(en) en/of
gebruik(s)na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk/
persoonsgebonden account. Het is dan ook niet toegestaan voorgenoemde gegevens met een
derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de PO-Raad.
Artikel 9 Privacy, Gegevensbescherming
1. De Wederpartij geeft door het aangaan van een overeenkomst met de PO-Raad of bij
deelname aan een Activiteit toestemming aan de PO-Raad zijn/haar (persoons)gegevens te
verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, de klantenadministratie, het
verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en toezending van informatie over de
Activiteit.
2. Deze (persoons)gegevens zijn slechts toegankelijk voor de PO-Raad en worden niet aan derden
verstrekt, tenzij de PO-Raad hiertoe krachtens de wet, rechterlijke uitspraak of uit hoofde van
een met de Wederpartij gesloten overeenkomst verplicht is of aan derden die belast zijn met
de controle van de kwaliteit van de activiteiten. Na controle worden deze gegevens door het
betreffende onderzoeksbureau vernietigd.
Artikel 10 Geheimhouding
1. Zonder toestemming van de PO-Raad is het de Wederpartij niet toegestaan om van de PORaad verkregen informatie, op welke wijze dan ook, aan derden bekend te maken.
2. Ingeval van niet nakoming door de Wederpartij van de in dit artikel genoemde
geheimhoudingsverplichtingen, verbeurt de Wederpartij aan de PO-Raad een onmiddellijk
opeisbare boete van € 5.000, alsmede € 500 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt,
onverminderd het recht van de PO-Raad in plaats van de boete volledige schadevergoeding te
vorderen.
Artikel 11 Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht
1. Wederpartij brengt bij de uitvoering van de opdracht ten behoeve van de PO-Raad
auteursrechtelijke werken tot stand, te weten: de visuele of tekstuele inhoud van presentaties,
afbeeldingen (zoals, maar niet beperkt tot, diagrammen en grafieken), tabellen, teksten vervat
in documenten (zoals rapportages), de onderzoeksresultaten en/of andere visuele of tekstuele
informatie alsook, indien van toepassing, computerprogramma’s(zoals, maar niet beperkt tot,
software en tools) en het voorbereidend materiaal evenals de bijbehorende grafische
gebruikersinterface (hierna: “Werken”).
2. Door ondertekening van de overeenkomst, levert Wederpartij met onmiddellijke ingang
exclusief, onvoorwaardelijk en zonder enige beperking bij voorbaat aan de PO-Raad alle
auteursrechten die zullen komen te rusten op de (nog tot stand te brengen) Werken, ongeacht
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4.

5.

6.

het gebruik of de wijze van weergave en ongeacht of dit gebruik of deze wijze van weergave
op het moment van ondertekening van de overeenkomst reeds bekend is. De PO-Raad
aanvaardt deze levering van auteursrechten bij voorbaat.
Wederpartij garandeert dat: hij de houder is van de auteursrechten op de Werken, de Werken
geen inbreuk maken op rechten van derden en de Werken vrij zijn van licenties van derden,
beperkte rechten (zoals beslag) of andere aanspraken van derden. Wederpartij zal op verzoek
van de PO-Raad al hetgeen te doen om deze overdracht, althans levering bij voorbaat, te doen
plaatsvinden.
Wederpartij doet door ondertekening tevens bij voorbaat afstand van – en voor zover dit bij
voorbaat niet mogelijk is, verbindt hij zich reeds nu te gelegener tijd afstand te zullen doen van
– zijn persoonlijkheidsrechten die rusten op, vervat zijn in of voortvloeien uit de nog tot stand
te brengen Werken. Voor zover dit afstand doen niet toelaatbaar is, zal Wederpartij de
persoonlijkheidsrechten niet uitoefenen.
Partijen sluiten de mogelijkheid van ontbinding c.q. opzegging van de bepalingen van artikel
11 van deze algemene voorwaarden – tevens akte in de zin van artikel 2 lid 3 Auteurswet –
uitdrukkelijk uit.
Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming is het een Deelnemer niet toegestaan om het
materiaal dat ter beschikking is gesteld door de PO-Raad anders dan voor eigen gebruik te
gebruiken, of om enigerlei wijze het materiaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan
derden beschikbaar te stellen.

Artikel 12 Aansprakelijk-en vertrouwelijkheid
1. Wederpartij vrijwaart de PO-Raad voor alle aanspraken van derden ten gevolge van of verband
houdende met tekortkomingen of onrechtmatig handelen van de zijde van de Wederpartij.
Voor deze bepaling worden werknemers van de PO-Raad als derden beschouwd.
2. Aansprakelijkheid van de PO-Raad voor eventuele schade die de Wederpartij lijdt als gevolg
van
annulering
van
(delen
van)
een
Activiteit,
is
uitgesloten.
Indien een Deelnemer schade lijdt waarvoor de PO-Raad aansprakelijk is, is die
aansprakelijkheid van de PO-Raad te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag dat gelijk is
aan de vergoeding die Deelnemer op basis van de overeenkomst met de PO-Raad is
verschuldigd.
Indien een Wederpartij, niet zijnde een Deelnemer, schade lijdt waarvoor de PO-Raad
aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid van de PO-Raad te allen tijde beperkt tot een
maximumbedrag dat gelijk is aan de vergoeding die de PO-Raad op basis van de overeenkomst
met de Wederpartij, niet zijnde een Deelnemer, is verschuldigd.
3. Indien schade ontstaat door fouten in het geleverde product of de geleverde dienst is de
Wederpartij gehouden aanvullende maatregelen en /of extra personele inzet of een financiële
schadevergoeding in redelijkheid beschikbaar te stellen.
4. De PO-Raad stelt het door haar beschikbaar gestelde materiaal voor de activiteiten zorgvuldig
samen. De PO-Raad staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid van dit materiaal.
Aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling die is gebaseerd
op het materiaal en/ of informatie, op andere wijze in het kader van een activiteit is verstrekt,
is uitgesloten.
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Artikel 13 Beëindiging
1. Indien de Wederpartij op enigerlei wijze jegens de PO-Raad tekort schiet in de nakoming van
enige verplichting, is de PO-Raad onverminderd zijn overige rechten en zonder enige
verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met
onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst(en)
op te schorten, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding en vergoeding van
kosten.
2. De betalingsverplichting ten aanzien van deelname van de Deelnemer aan de Activiteit blijft in
dat geval in stand.
3. Onverminderd de in het eerste lid genoemde gevolgen worden, indien de Wederpartij jegens
de PO-Raad tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, tevens alle vorderingen van
de PO-Raad op de Wederpartij terstond opeisbaar.
Artikel 14 Klachten
Klachten welke verband houden met door of namens de PO-Raad georganiseerde activiteiten kunnen
te allen tijde schriftelijk worden voorgelegd aan de PO-Raad. Ingediende klachten of bezwaren
schorten een eventuele betalingsverplichting niet op. Een ontvangen klacht zal vertrouwelijk en met
zorgvuldige aandacht worden behandeld en voor zover mogelijk binnen één maand worden
afgehandeld.
Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie in onderling overleg tot een oplossing
worden gebracht.
3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, zullen bij
uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
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