ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN NOVA - PARTICULIER
1.

Definities
In dit document wordt een aantal begrippen gebruikt. Deze begrippen zijn met een hoofdletter geschreven. Die
begrippen worden als volgt gedefinieerd:
Nova: de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs (KvK: 41227162) en/of de Stichting Nova Contract (KvK:
41224458), beiden statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudend op het adres Buitenrustlaan 9, 2012 BL
Haarlem.
Opdrachtgever / Deelnemer: iedere particulier die Nova de opdracht geeft een cursus te ontwikkelen en/of te
verzorgen ten behoeve van zichzelf.
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Nova en particuliere Opdrachtgever die ertoe strekt dat Nova
(onderwijs)diensten uitvoert ten behoeve van de particuliere Opdrachtgever, die aan het onderwijs deelneemt.
Verkoopvoorwaarden: de algemene verkoopvoorwaarden van Nova.

2.
2.1.
2.2.

Uitvoering Opdracht
Nova voert de Overeenkomst naar beste kunnen uit.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Nova het recht om een derde partij
in te schakelen zonder voorafgaande instemming van de Opdrachtgever.

3.
3.1.

Betaling
De betaling van een factuur dient uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum – zonder enige korting, verrekening of
inhouding – te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Nova zoals die is vermeld op de factuur.
Indien een Opdrachtgever in verzuim is, is deze de wettelijke rente (ex art. 6:119 BW) over het openstaande
bedrag verschuldigd. Daarnaast is Nova bij verzuim van de Opdrachtgever gerechtigd buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen volgens het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.

3.2.

4.
4.1.

Opschorting
Indien de Opdrachtgever een opeisbare verbintenis die voortvloeit uit de Overeenkomst niet, niet tijdig, of niet
volledig nakomt, is Nova gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten.

5.
5.1.

Beëindiging van de Overeenkomst
Een Opdrachtgever mag de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Indien en voor zover er door Nova
kosten zijn gemaakt ter uitvoering van de Overeenkomst voorafgaand aan de opzegging, mag Nova daarvoor een
redelijke vergoeding in rekening brengen.
Indien de Opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst
heeft ontvangen, kan de Overeenkomst slechts gedeeltelijk worden ontbonden, namelijk voor dat deel dat nog
niet is uitgevoerd.
Bedragen die Nova voor de ontbindingen aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd, blijvend onverminderd
verschuldigd en worden na ontbinding direct opeisbaar.
Indien Nova aan de Opdrachtgever zaken ter beschikking heeft gesteld, dienen deze zaken uiterlijk een week na
het eindigen van de Overeenkomst aan Nova geretourneerd te zijn, in de staat waarin ze aan de Opdrachtgever
zijn verstrekt en vrij van gebreken. Eventueel herstelkosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.

5.2.
5.3.
5.4.

6.
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

Aansprakelijkheid
Een partij die tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen uit de Opdracht, is jegens de
andere partij aansprakelijk voor de directe schade die daardoor ontstaat, tenzij sprake is van overmacht.
Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, zoals niet genoten omzet of winst, rente- of vertragingsschade,
gemiste besparingen of reputatieschade, is uitgesloten.
Voor zover op Nova (wettelijke) aansprakelijkheid rust – op grond van de overeenkomst, uit onrechtmatige daad
of uit een andere wettelijke of buitenwettelijke grond – en Nova gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal
de te vergoeden schade worden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door
Nova afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en in ieder geval tot het door Nova aan
de Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst gefactureerde bedrag.
Nova is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derde partijen.
Nova is nimmer aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit door de Opdrachtgever niet, niet tijdige, niet
juiste of niet volledig verstrekte informatie.
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6.6.
6.7.

Nova is niet aansprakelijk voor schade door diefstal en/of verlies van eigendommen en/of voorwerpen van
Opdrachtgever. Nova is tevens niet aansprakelijk voor schade die een Opdrachtgever oploopt door een ongeval.
Een aansprakelijkheidsbeperking uit deze Verkoopvoorwaarden is niet van toepassing, indien de schade het
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

7.
7.1.

Overmacht
Als overmacht is aan te merken iedere situatie die Nova niet kan worden toegerekend, omdat die niet te wijten
is aan haar schuld en ook niet krachtens de wet, rechtshandeling of verkeersopvattingen voor rekening van Nova
komt, als ook elke situatie die buiten de redelijke controle van Nova valt. Daaronder maar niet uitsluitend
begrepen: staking, bezetting, brand, oorlog, beperking of stopzetting van de levering door openbare
nutsbedrijven, niet-levering van noodzakelijke materialen, diensten of producten door derden, storing, revolutie
of een vergelijkbare situatie, onlusten, ziekte van werknemers en/of derden, aardbeving, waterschade,
overstroming, aardbeving of een andere natuurramp.

8.
8.1.

Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder doch niet uitsluitend de auteursrechten, merkrechten,
handelsnaamrechten, databankrechten, tekening- en modelrechten, octrooirechten alsmede de rechten
omtrent knowhow die tot stand zouden kunnen worden gebracht bij de uitvoering van de Overeenkomst,
(blijven) berusten bij Nova.
Alle door Nova verstrekte informatie, zoals rapportages, adviezen, lesmateriaal, cursussheets, zijn uitsluitend
bestemd voor gebruik door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot openbaarmaking,
verveelvoudiging of kennisgeving ervan aan derden.

8.2.

9.
9.1.
9.2.
9.3.

Overdracht rechten en wijzigingen
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander mag een partij haar rechten en verplichtingen uit
de Overeenkomst, waaronder begrepen deze Verkoopvoorwaarden, niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan
een derde.
Wijzigingen in de Overeenkomst tussen partijen binden hen slechts indien zij beiden schriftelijk met deze
wijzigingen instemmen.
Nova is gerechtigd deze Verkoopvoorwaarden periodiek te wijzigen. De meest recente versie is steeds van
toepassing. De meest recente versie is te raadplegen via https://www.novacollege.nl/info/algemeneverkoopvoorwaarden-cursussen-en-trainingen/.
Datum van vaststelling: 11 mei 2020
***
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