Algemene Voorwaarden Goedkoop Gezonde Voeding 2016
Artikel 1: Definities
In deze Voorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen
daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk
wordt afgeweken, de volgende betekenis:
Aanbieder: de aanbieder van de E-Learningmodule en het Cursusmateriaal, waarmee de
Wederpartij een Overeenkomst aangaat, zijnde Universiteit Maastricht, gevestigd te
Minderbroedersberg 4-6, 6211LK Maastricht, geregistreerd onder KvK-nummer 50169181;
E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij
behorende informatie en materialen;
Cursus: de cursus genaamd “Goedkoop Gezonde Voeding”, inclusief Cursusmateriaal;
Cursusleider: Diëtist die de E-Learningmodule met goed gevolg heeft doorlopen en daartoe
een certificaat heeft ontvangen;
Cursusmateriaal: een on-line handleiding, alsmede bijbehorende informatie en materialen
voor het geven van de Cursus;
Diëtisten: personen die als diëtist werkzaam zijn en die voldoen aan de in artikel 3.2 van
deze Voorwaarden genoemde vereisten;
Wederpartij: Diëtisten waarmee de Aanbieder een Overeenkomst is aangegaan, dan wel
een andere partij die ten behoeve van een Diëtist met Aanbieder een Overeenkomst is
aangegaan (zoals de werkgever van een Diëtist);
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Aanbieder en een Wederpartij met betrekking
tot de afname van de E-Learningmodule, alsmede gebruiksrechten op het Cursusmateriaal;
Update: kleine wijzigingen aan de E-Learningmodule en/of het Cursusmateriaal, zoals
wijzigingen in vermelde prijzen of producten, herstel van fouten, etc., als vermeld op de
Website;
Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden Goedkoop Gezonde Voeding;
Website: www.GoedkoopGezondeVoeding.nl
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Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, werkzaamheden en
aanbiedingen van Aanbieder, alsmede op Overeenkomsten, en op alle daaruit
voortvloeiende en/of daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen tussen Wederpartij
en Aanbieder.
2.2 Indien de Wederpartij in enige andere correspondentie met betrekking tot de
Overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt toepasselijkheid daarvan
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijk andere
voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.
2.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enig beding uit de
Voorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover Aanbieder deze uitdrukkelijk
en schriftelijk heeft aanvaard, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende
Overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door Aanbieder wordt
aanvaard, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de Wederpartij daaraan geen
enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 3: Overeenkomst
3.1 Een Wederpartij die een Overeenkomst wenst af te sluiten, vult daartoe het
inschrijfformulier op de Website in.
3.2 Overeenkomsten kunnen slechts worden gesloten door of ten behoeve van Diëtisten die
beschikken over het diploma ‘Voeding en Diëtetiek’, of een daarmee gelijk te stellen
diploma (ter uitsluitende beoordeling van de Aanbieder).
3.3 Indien de inschrijving compleet is, en de Diëtist voldoet aan de voormelde vereisten,
verstuurt de Aanbieder een factuur aan de Wederpartij. De Overeenkomst komt pas tot
stand na tijdige betaling van deze factuur.
3.4 Na betaling ontvangt de Wederpartij per e-mail een gebruikersnaam en toegangscode.
Deze gebruikersnaam en toegangscode zijn strikt persoonlijk en gekoppeld aan de
betreffende Diëtist. Het is niet toegestaan om deze gegevens aan derden te verstrekken
of om anderen dan de betreffende Diëtist gebruik te laten maken van het account.
3.5 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar en kan daarna jaarlijks
worden verlengd voor eenzelfde termijn. Hiertoe ontvangt de Wederpartij vóór het einde
van het jaar automatisch, jaarlijks een factuur. Iedere verlenging van de Overeenkomst
wordt slechts van kracht na tijdige betaling van de betreffende factuur.
3.6 Indien een Wederpartij een factuur niet betaalt komt geen (verlenging van de)
Overeenkomst tot stand. Eventueel in een voorgaand jaar verstrekte gebruikersnaam en
toegangscode zijn alsdan niet langer geldig.

Artikel 4: Diëtisten en Cursusleiders
4.1 Door het aangaan van de Overeenkomst krijgt de Diëtist het recht op afname van de ELearningmodule, alsmede toegang tot het Cursusmateriaal.
4.2 Diëtisten die de E-Learningmodule met goed gevolg hebben doorlopen, ontvangen een
certificaat en zijn daardoor Cursusleider. Cursusleiders worden aangemeld bij het
kwaliteitsregister van de Stichting Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici
(ADAP) en hun gegevens worden vermeld op de Website, conform de daartoe door hen
bij de inschrijving gegeven toestemming.
4.3 Het bestaan van een Overeenkomst geeft een Diëtist uitdrukkelijk niet automatisch het
recht om de Cursus te geven. Enkel Cursusleiders zijn bevoegd de Cursus te geven en
ontvangen daartoe gebruiksrechten op het Cursusmateriaal als beschreven in artikel
7.3.
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4.4 Een Cursusleider is enkel bevoegd tot het geven van de Cursus, ontvangt enkel
gebruiksrechten op het Cursusmateriaal en diens gegevens worden enkel vermeld op de
Website gedurende de tijd dat een Overeenkomst van kracht is. Zodra de Overeenkomst
niet wordt verlengd of anderszins eindigt vervallen deze rechten en bevoegdheden en
zijn de gebruikersnaam en toegangscode niet langer geldig.
4.5 De Aanbieder zal de Diëtisten en Cursusleiders op de hoogte houden van Updates, door
het periodiek versturen van e-mails en/of het vermelden van Updates op de Website.

Artikel 5: Verplichtingen van de Cursusleider
5.1 Cursusleiders zullen de Cursus geven in conformiteit met het Cursusumateriaal, onder
vermelding van de naam van de Cursus. Het is niet toegestaan wijzigingen aan de
Cursus aan te brengen en/of de Cursus onder een andere naam te geven.
5.2 Cursusleiders zullen er voor zorgdragen dat de Cursus die zij geven actueel is. Hiertoe
zullen zij vóór iedere Cursus die zij geven, nagaan of er Updates zijn door de Website te
controleren.
5.3 Cursusleiders zullen de Cursus enkel geven aan de in het Cursusmateriaal vermelde
doelgroep.

Artikel 6: Kosten en betaling
6.1 Voor elk jaar van de Overeenkomst geldt een basisbedrag. Bij de eerste inschrijving,
waarbij tevens de E-Learningmodule wordt afgenomen, wordt dit basisbedrag verhoogd
met de kosten voor de E-Learningmodule.
6.2 Indien de in artikel 3.3 of 3.5 vermelde factuur niet (tijdig) wordt betaald, en de
Wederpartij op een later tijdstip alsnog de Overeenkomst wenst aan te gaan/ te
verlengen, dan dient de Wederpartij opnieuw een inschrijfformulier in te vullen. In geval
het een verlenging betreft worden hiervoor alsdan, naast het basisbedrag, tevens
herinschrijvingskosten in rekening gebracht.
6.3 Alle bedragen zijn vermeld op de Website. Vermelde bedragen zijn exclusief BTW en
andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
6.4 Alle betalingen dienen te geschieden op een door Aanbieder aan te wijzen rekening. De
dag van creditering van de rekening van Aanbieder geldt als de dag van betaling.

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten
7.1 Het Cursusmateriaal is auteursrechtelijk beschermd en mag, behoudens het toegestane
gebruik als in dit artikel 7 beschreven, niet aan derden worden verstrekt, aangepast,
verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
7.2 De Diëtist heeft, voor de duur dat een Overeenkomst in stand is, een niet-exclusief, nietoverdraagbaar en niet-sublicenseerbaar gebruiksrecht op het Cursusmateriaal voor
zover noodzakelijk voor een Diëtist voor het volgen van de E-Learningmodule.
7.3 Een Cursusleider heeft, voor de duur dat een Overeenkomst in stand is, een nietexclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicenseerbaar gebruiksrecht op het
Cursusmateriaal voor zover noodzakelijk voor een Cursuleider voor het volgen van
nieuwe versies van de E-Learningmodule en voor het geven van de Cursus.
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Artikel 8: aansprakelijkheid/vrijwaring
8.1 Behoudens opzet of grove schuld van Aanbieder, is zijn aansprakelijkheid uitdrukkelijk
beperkt tot schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een aan hem
toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst, waaronder in ieder
geval niet wordt begrepen: schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en gederfde winst.
8.2 Onverminderd het bovenstaande is Aanbieder niet aansprakelijk voor schade als gevolg
van het gebruik van het Cursusmateriaal door Wederpartij. De Wederpartij vrijwaart de
Aanbieder van aanspraken van hemzelf en derden ter zake.
8.3 De aansprakelijkheid van Aanbieder is beperkt tot het bedrag van de door de
Wederpartij betaalde factuur voor het Overeenkomstjaar dat de schadeveroorzakende
gebeurtenis zich voordeed, waarbij een aantal met elkaar samenhangende
gebeurtenissen worden gezien als één gebeurtenis.
8.4 Aanbieder heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade
ongedaan te maken.
8.5 Aanbieder kan te allen tijde de toegang tot de Website beperken of onderbreken voor
onderhoud, updates en andere werkzaamheden. Wederpartij heeft geen recht op
teruggave van (delen van) de op basis van een Overeenkomst betaalde vergoeding(en),
vanwege het niet toegankelijk zijn van de Website conform de eerste zin.

Artikel 9: Opzegging en ontbinding van een Overeenkomst
9.1 Een Wederpartij kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van
een opzegtermijn van 1 maand, middels een schriftelijke kennisgeving daartoe aan de
Aanbieder per adres als vermeld op de website. Bij een dergelijke opzegging heeft de
Wederpartij echter geen recht op restitutie van (delen van) de voor dat jaar betaalde
vergoeding.
9.2 De Aanbieder is gerechtigd een Overeenkomst tussentijds op te zeggen middels
schriftelijke kennisgeving aan de Wederpartij, indien de Aanbieder de in deze
Voorwaarden bedoelde diensten niet langer aanbiedt. In een dergelijk geval zal de
Aanbieder echter de door de Wederpartij voor dat jaar betaalde vergoeding, naar rato
van de nog resterende duur op het moment van opzegging, aan de Wederpartij
retourneren.
9.3 Zowel de Wederpartij als de Aanbieder is gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk,
middels schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, geheel of gedeeltelijk ontbinden
indien:
(a) de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit
de Overeenkomst en deze tekortkoming niet ongedaan kan worden gemaakt of niet
ongedaan wordt gemaakt binnen dertig (30) dagen nadat hij door de andere partij
schriftelijk in gebreke is gesteld; of
(b) een andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem surséance van
betaling wordt verleend, dan wel een verzoek daartoe bij een rechtbank wordt
ingediend.
9.4 Verplichtingen die naar hun aard zijn bedoeld om na afloop of tussentijdse beëindiging
van een Overeenkomst voort te duren zullen ook daarna blijven bestaan.
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Artikel 10: Slotbepalingen
10.1 Alle geschillen naar aanleiding van, of voortvloeiend uit, een met Aanbieder gesloten
Overeenkomst, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, onder uitsluitende
toepassing van Nederlands recht. Eén en ander geldt slechts voor zover regels van
dwingend recht geen ander forum voorschrijven.
10.2 Aanbieder behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden, in geval van een relevante
wijziging van omstandigheden, te wijzigen en/of aan te vullen. De gewijzigde
Voorwaarden zullen op de Overeenkomst eerst van kracht zijn na 14 dagen na
schriftelijke of geë-mailde mededeling hiertoe door Aanbieder aan de Wederpartij van de
wijziging(en) dan wel de gewijzigde Voorwaarden. Een relevante wijziging van
omstandigheden wordt in ieder geval aanwezig geacht in geval van gewijzigde wet- of
regelgeving, gewijzigde inzichten, of veroudering van de Voorwaarden.
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