Algemene voorwaarden Teach2day
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden
de volgende termen gebruikt:
1. Teach2day: Teach2day, Brugakker
3607 te Zeist, www.Teach2day.nl.
KvK: 74859315
2. Opdrachtgever: de wederpartij met wie
een overeenkomst is gesloten.
3. Deelnemer: natuurlijk persoon die
namens Opdrachtgever of op persoonlijke
titel deelneemt aan een opleidingsactiviteit
van Teach2day.
4. Offerte: ieder aanbod van Teach2day
tot het sluiten van een overeenkomst.
5. Overeenkomst: de overeenkomst die
wordt aangegaan tussen Opdrachtgever
en Teach2day voor het uitvoeren van een
opleidingsactiviteit.
6. Opleidingsactiviteit: alle door
Teach2day aangeboden diensten met
betrekking tot coaching, ondersteuning en
scholing van (personeel van) de
Opdrachtgever.
7. Trainer/coach: degene die de
Overeenkomst namens of in opdracht van
Teach2day uitvoert.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle offertes en overeenkomsten
van Teach2day zijn deze algemene
voorwaarden van toepassing. Deze
voorwaarden zijn op te vragen bij
Teach2day en via internet te raadplegen
via www.Teach2day.nl.
2.2 Het accepteren van een offerte en/of
aangaan van een Overeenkomst houdt in
dat de toepasselijkheid van deze
voorwaarden wordt aanvaard.
Artikel 3. Algemeen
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn ook
van toepassing op alle overeenkomsten
met Teach2day waarvoor bij de uitvoering
ook derden worden betrokken.

3.2 Eventuele afwijkingen van deze
algemene voorwaarden zijn slechts geldig
als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
3.3 De toepasselijkheid van eventuele
algemene of andere voorwaarden van
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
3.4 Als een (deel van een) bepaling van
deze algemene voorwaarden nietig blijkt
te zijn, dan zullen de overige bepalingen
volledig van kracht blijven.
3.5 De algemene voorwaarden zijn ook
van toepassing op werkzaamheden die
buiten de scope van de Overeenkomst
vallen en waarover in overleg met de
Opdrachtgever aanvullende afspraken
gemaakt zijn.
Artikel 4. Aanbiedingen en offertes
4.1 Alle aanbiedingen en offertes van
Teach2day zijn vrijblijvend en Teach2day
behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor
om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder
wanneer dat op grond van (wettelijke)
voorschriften noodzakelijk is.
4.2 Offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij
anders aangegeven.
4.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet
automatisch voor toekomstige opdrachten.
4.4 Een Overeenkomst tussen Teach2day
en de Opdrachtgever komt automatisch
tot stand wanneer de Opdrachtgever zich
via de website van Teach2day inschrijft
voor opleidingsactiviteiten. Een
Overeenkomst komt ook tot stand door
schriftelijke bevestiging door Teach2day
aan de Opdrachtgever van diens
schriftelijke of digitaal ingezonden
acceptatie van de offerte en/of opdracht
aan Teach2day.
4.5 Eventuele van de offerte afwijkende
afspraken, toezeggingen en/of
wijzigingen, na de totstandkoming van de
Overeenkomst, binden Teach2day alleen
als deze afspraken door Teach2day
schriftelijk zijn bevestigd.

4.6 Kennelijke vergissingen in de offerte
van Teach2day binden haar niet.
Artikel 5. Prijzen en betalingen
5.1 De op de website vermelde prijzen
voor de aangeboden diensten en
opleidingsactiviteiten zijn in euro’s,
exclusief BTW en exclusief eventuele
verzend- en administratiekosten,
eventuele belastingen of andere
heffingen, tenzij anders wordt vermeld of
schriftelijk overeengekomen.
5.2 Eventuele arrangements- of
verblijfskosten zijn niet in de prijs
inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld.
5.3 Indien een uitgebrachte offerte uit
meerdere onderdelen bestaat en de
Opdrachtgever besluit maar een deel
daarvan te laten uitvoeren, behoud
Teach2day het recht om de prijs opnieuw
vast te stellen.
5.4 In de Overeenkomst wordt bepaald of
de betaling ineens geschiedt of in
termijnen zal worden voldaan.
5.5 Betaling dient te geschieden zonder
korting of compensatie binnen 14 dagen
na de factuurdatum, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
5.6 Betaling kan geschieden op (een van)
de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het
bestelproces of op de factuur.
5.7 Indien de Opdrachtgever met enige
betaling in gebreke is, heeft Teach2day
het recht om (de uitvoering van) de
betreffende Overeenkomst en daarmee
samenhangende overeenkomsten op te
schorten of te ontbinden.
5.8 Als Opdrachtgever met enige betaling
in gebreke is heeft Teach2day het recht
de Opdrachtgever uit te sluiten van
huidige en toekomstige deelname aan
opleidingsactiviteiten van Teach2day.
5.9 Teach2day kan tussentijds optredende
kostenverhogende factoren zoals
inkoopprijzen, lonen of belastingen die zijn
gaan spelen na totstandkoming van de
Overeenkomst doorberekenen aan de

Opdrachtgever. Deze aanvullende kosten
zullen gemotiveerd in rekening worden
gebracht.
5.10 Wanneer de prijzen voor de
aangeboden producten en diensten
stijgen in de periode tussen de
opdrachtverlening en de uitvoering
daarvan, kan de Opdrachtgever binnen 14
dagen na mededeling van de
prijsverhoging door Teach2day de
opdracht annuleren en/of de
Overeenkomst ontbinden.
5.11 Over de door Teach2day berekende
bedragen voor het geven van onderwijs
aan leerlingen is geen BTW verschuldigd.
5.12 In geval van liquidatie, faillissement,
beslag of surseance van betaling van de
Opdrachtgever zijn de vorderingen van
Teach2day op de Opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar.
5.13 Als de Opdrachtgever niet binnen de
gestelde termijn volledig heeft betaald is
de Opdrachtgever zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim.
5.14 Is de Opdrachtgever blijvend in
gebreke of in verzuim met het nakomen
van één of meer van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van de Opdrachtgever.
5.15 De eventuele gemaakte redelijke
gerechtelijke en executiekosten komen
eveneens voor rekening van de
Opdrachtgever.
Artikel 6. Uitvoering van de
Overeenkomst.
6.1 Teach2day zal de Overeenkomst naar
beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren.
6.2 Met Teach2day gesloten
overeenkomsten leiden voor Teach2day
tot een inspanningsverplichting, niet tot
een resultaatsverplichting.
6.3 Indien en voor zover een goede
uitvoering van de Overeenkomst dit
vereist, heeft Teach2day het recht

bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden.
6.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor
dat alle gegevens, waarvan Teach2day
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de
Overeenkomst, tijdig aan Teach2day
worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de Overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan
Teach2day zijn verstrekt, heeft Teach2day
het recht de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten en/of de uit
de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de overeengekomen tarieven aan
de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.4 Indien door Teach2day of door
Teach2day ingeschakelde derden in het
kader van de opdracht werkzaamheden
worden verricht op de locatie van de
Opdrachtgever of op een door
Opdrachtgever aangewezen locatie,
draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor
de door Teach2day of derden in
redelijkheid gewenste faciliteiten.
6.5 Opdrachtgever vrijwaart Teach2day
voor eventuele aanspraken van derden,
die in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst schade lijden en die aan
de Opdrachtgever toerekenbaar is.
Artikel 7. Wijziging van de
Overeenkomst
7.1 Indien tijdens de uitvoering van de
Overeenkomst blijkt dat het voor een
behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om
de afgesproken werkzaamheden te
wijzigen of aan te vullen, zullen partijen
tijdig en in onderling overleg de
Overeenkomst aanpassen.
7.2 Als de wijziging van of aanvulling op
de Overeenkomst financiële en/of
kwalitatieve consequenties en/of invloed
op de einddatum zal hebben, zal
Teach2day de Opdrachtgever hierover
van tevoren inlichten.

7.3 De wijzigingen zijn pas geldig wanneer
deze schriftelijk zijn bevestigd door
Teach2day, op papier of digitaal.
Artikel 8. Annulering/ opzegging van de
Overeenkomst door Opdrachtgever
8.1 De Overeenkomst tussen Teach2day
en Opdrachtgever wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
Overeenkomst anders voortvloeit of als
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeenkomen.
8.2 Door Opdrachtgever genoemde
termijnen of tussen Teach2day en
Opdrachtgever overeengekomen
termijnen gelden slechts als streefdata en
binden Teach2day dus niet.
8.3 Bij overschrijding van een termijn dient
Opdrachtgever Teach2day schriftelijk in
gebreke te stellen. Teach2day dient
daarbij een redelijke termijn te worden
geboden om alsnog uitvoering te geven
aan de Overeenkomst.
8.3 Teach2day heeft het recht om de
Overeenkomst in verschillende fases uit te
voeren en de fases afzonderlijk te
factureren.
8.4 De Opdrachtgever heeft het recht de
opdracht te annuleren.
8.5 Annulering kan alleen schriftelijk of per
e-mail plaatsvinden. Telefonische
annuleringen dienen altijd schriftelijk door
de Opdrachtgever te worden bevestigd.
8.6 De Opdrachtgever heeft bij
opleidingsactiviteiten tot 8 weken
voorafgaand aan de uitvoering van de
opdracht bedenktijd om de Overeenkomst
kosteloos te annuleren.
8.7 Bij annulering tussen de 4 en 8 weken
voorafgaand aan de geplande
opleidingsactiviteit, is de Opdrachtgever
verplicht tot het betalen van 50% van het
factuur- of offerte bedrag.
8.8 Indien de Overeenkomst vanaf 4
weken voor aanvang of tijdens de
uitvoering van de opleidingsactiviteit wordt
opgezegd door de Opdrachtgever, is de

Opdrachtgever verplicht 100% van het
factuur- of offerte bedrag te betalen.
8.9 De reden van annulering speelt in alle
gevallen geen rol.
8.10 Als annuleringsdatum wordt de
datum gehanteerd waarop de schriftelijke
annulering is verstuurd.
8.11 Bij iedere annulering van een
activiteit is eenmalig de mogelijkheid om
de opleidingsactiviteit, binnen een jaar, op
een ander moment in te halen, indien de
planning van Teach2day dit toelaat. De
betalingsverplichting door annulering blijft
wel bestaan.
8.12 Wanneer Opdrachtgever de volledige
kosten heeft betaald wegens annulering in
de vier weken voorafgaand aan de
geplande opleidingsactiviteit, dan kan de
opleidingsactiviteit binnen een jaar voor
50 % van de initieel geoffreerde kosten
worden ingehaald.
8.13 In geval de Opdrachtgever na
aanvang van een opleidingsactiviteit de
deelname tussentijds beëindigt of
anderszins niet meer aan de activiteit zal
deelnemen, is de Opdrachtgever
verschuldigd tot betaling van de volledige
kosten en bestaat geen recht op enige
terugbetaling of kwijtschelding.
8.14 Een deelnemer die voor of tijdens de
opleidingsactiviteit zijn deelname afzegt,
mag zich na toestemming van Teach2day
laten vervangen voor het resterende deel
van de opleidingsactiviteit. Teach2day en
de Opdrachtgever gaan hierover in
overleg.
8.15 Indien een vervanger deelneemt aan
de opleidingsactiviteit blijft Opdrachtgever
de prijs aan Teach2day verschuldigd.
8.16 Wanneer een deelnemer of diens
vervanger zonder te annuleren niet bij de
opleidingsactiviteit aanwezig is, wordt dit
aangemerkt als een annulering binnen
vier weken en wordt alsnog 100% van de
prijs in rekening gebracht.
Artikel 9. Annulering door Teach2day,
uitstel en weigering

9.1 Teach2day heeft het recht om
opleidingsactiviteiten te annuleren of uit te
stellen wanneer daartoe door Teach2day
voldoende reden aanwezig wordt geacht,
waaronder een te laag aantal deelnemers
per opleidingsactiviteit.
9.2 Teach2day aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor door afstel of
uitstel ontstane schade.
9.3 Teach2day streeft ernaar uitstel of
annulering uiterlijk 1 week voor aanvang
aan de deelnemers bekend te maken. Bij
annulering door Teach2day wordt het
eventueel reeds betaalde
deelnamebedrag volledig terug betaald.
9.4 Teach2day kan besluiten een
opleidingsactiviteit of een onderdeel
daarvan op een andere locatie uit te
voeren dan oorspronkelijk is meegedeeld.
9.5 Teach2day kan er voor kiezen om
(een deel van) de opleidingsactiviteit
online plaats te laten vinden. Hierover
zullen Teach2day en Opdrachtgever in
gesprek gaan.
9.6 Bij datumwijziging van een
opleidingsactiviteit of onderdeel daarvan
door Teach2day is de Opdrachtgever
geen bedrag verschuldigd indien de
gewijzigde datum niet schikt. De
Opdrachtgever kan in dat geval de
activiteit/het onderdeel kosteloos
annuleren.
9.7 Teach2day behoudt zich het recht
voor om een deelnemer de toegang tot
een opleidingsactiviteit te ontzeggen,
wanneer deze gedrag vertoont dat een
duidelijke negatieve invloed heeft op het
leerproces van de overige deelnemers.
Artikel 10. Certificering bij
opleidingsactiviteiten
10.1 De Opdrachtgever heeft het recht
een certificaat van deelname op te vragen
bij opleidingsactiviteiten van meer dan één
dagdeel, indien meer dan 80% van de
activiteit succesvol is afgerond, dit is ter
beoordeling van de coach/trainer.

Artikel 11. Vervanging
11.1 Teach2day kan te allen tijde een
andere collega of derde de
opleidingsactiviteit laten uitvoeren.
Artikel 12. Opschorting, ontbinden en
tussentijdse opzegging
12.1 Teach2day is bevoegd de
Overeenkomst tot dienstverlening of de
opdracht te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen die zodanig
zijn dat nakoming van de Overeenkomst
onmogelijk is of als er zich anderszins
omstandigheden voordoen die van dien
aard zijn dat ongewijzigde instandhouding
van de Overeenkomst in redelijkheid niet
van Teach2day kan worden gevergd.
12.2 Als de Overeenkomst door
Teach2day wordt ontbonden zijn de
vorderingen van Teach2day op de
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Indien Teach2day de nakoming van haar
plichten opschort, behoudt zij haar
aanspraken uit de wet en de
Overeenkomst.
12.3 Als Teach2day tot opschorting of
ontbinding overgaat, is zij op geen enkele
wijze gehouden tot vergoeding van
schade en/of kosten, daaronder begrepen
de kosten die daardoor direct en indirect
ontstaan.
12.4 Wanneer de ontbinding aan de
Opdrachtgever toerekenbaar is, is
Teach2day gerechtigd tot vergoeding van
de schade, daaronder begrepen de kosten
die daardoor direct en indirect zijn
ontstaan.
12.5 Indien de Opdrachtgever zijn uit de
Overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan
heeft Teach2day het recht de
Overeenkomst direct te ontbinden zonder
enige verplichting tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling,
terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van
wanprestatie, wel tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.

12.6 Als de Overeenkomst tussentijds
wordt opgezegd door Teach2day, zal
Teach2day in overleg met de
Opdrachtgever zorg dragen voor
overdracht van nog te verrichten
werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de
opzegging aan de Opdrachtgever
toerekenbaar is. Indien de overdracht van
de werkzaamheden voor Teach2day extra
kosten met zich meebrengt, dan worden
deze aan de Opdrachtgever in rekening
gebracht. De Opdrachtgever is gehouden
deze kosten binnen de daarvoor
genoemde termijn te voldoen.
12.7 In geval van surseance van betaling
of faillissement, van beslaglegging- indien
en voor zover het beslag niet binnen drie
maanden is opgeheven- ten laste van de
Opdrachtgever, van schuldsanering of een
andere omstandigheid waardoor de
Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn
vermogen kan beschikken, staat het
Teach2day vrij om de Overeenkomst per
direct op te zeggen of de
opleidingsactiviteit te annuleren, zonder
enige verplichting van haar zijde tot
betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling.
Artikel 13. Afmelden voor deelname
open training
13.1 Nadat een deelnemer zich heeft
ingeschreven voor individuele deelname
aan een opleidingsactiviteit die voor een
ieder open staat, is het mogelijk om de
deelname te annuleren. Bij annulering tot
28 dagen voor aanvang wordt het gehele
tarief geretourneerd. Bij annulering tot 14
dagen wordt de helft van het tarief
geretourneerd. Bij annulering binnen 14
dagen voor aanvang van de
opleidingsactiviteit wordt het volledige
tarief in rekening gebracht.
13.2 Bij iedere annulering is er eenmalig
de mogelijkheid om de opleidingsactiviteit
op een ander moment in te halen, binnen
een jaar na annulering, indien de planning
van Teach2day dit toelaat.

13.3 Bij annulering bestaat het recht tot
het sturen van een plaatsvervanger.
Teach2day en de deelnemer gaan
hierover in overleg.
13.4 Wanneer een deelnemer de volledige
kosten heeft betaald wegens annulering in
de 14 dagen voorafgaand aan de
geplande opleidingsactiviteit, dan kan de
opleidingsactiviteit binnen een jaar voor
50 % van de initieel geoffreerde kosten
worden ingehaald.
13.5 Wanneer een deelnemer of diens
vervanger zonder te annuleren niet bij de
opleidingsactiviteit aanwezig is, wordt dit
aangemerkt als een annulering binnen 14
dagen en wordt alsnog 100% van de prijs
in rekening gebracht.
Artikel 14. Bescherming
persoonsgegevens
14.1 Teach2day, haar medewerkers en/of
door haar ingeschakelde derden zullen
door de Opdrachtgever verstrekte
informatie vertrouwelijk behandelen.
14.2 Inzameling en vastlegging van
persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats
indien en voor zover dit noodzakelijk is
voor de goede uitvoering van de
Overeenkomst.
14.3 Persoonsgegevens worden niet voor
andere doelen gebruikt dan vooraf
overeengekomen met de Opdrachtgever,
dan wel redelijkerwijs bij het aangaan van
een opdrachtrelatie wederzijds als bekend
mag worden verondersteld.
Artikel 15. Intellectuele
eigendomsrechten
15.1 Het auteursrecht en alle overige
rechten van intellectueel en industriële
eigendom berusten alleen bij Teach2day
of de licentiegevers of toeleveranciers. De
Opdrachtgever krijgt alleen de nietoverdraagbare gebruiksrechten en
bevoegdheden die bij deze voorwaarden
of in de Overeenkomst uitdrukkelijk
worden toegekend en voor zover die voor

de uitvoering van de Overeenkomst
noodzakelijk zijn.
15.2 Het is de Opdrachtgever niet
toegestaan om zonder schriftelijke
toestemming van Teach2day adviezen,
verslagen, cursusmaterialen, rapporten of
andere materialen te kopiëren en deze
aan derden te geven in de ruimste zin van
het woord.
15.3 Voor elke in strijd met deze bepaling
verrichte handeling is de Opdrachtgever
een boete verschuldigd aan Teach2day
van € 4.500,- onverminderd het recht van
Teach2day om aanspraak te maken op
volledige schadevergoeding. Als er in
strijd met deze bepaling toch gebruik
wordt gemaakt van bedoelde materialen,
dan is Opdrachtgever volledig
aansprakelijk voor de daardoor eventueel
ontstane directe of indirecte schade.
15.4 Teach2day heeft het recht om
eventuele kennis opgedaan bij de
uitvoering de Overeenkomst voor andere
doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij
geen vertrouwelijke informatie van
Opdrachtgever ter kennis van derden
wordt gebracht.
Artikel 16. Klachtenprocedure en
geschillenregeling
16.1 Klachten die tijdens de uitvoering van
de overeenkomst of opdracht worden
gemeld, worden door Teach2day alleen in
behandeling genomen als deze schriftelijk
zijn ingediend. Een vertraging van de
uitvoering van de Overeenkomst als
gevolg van deze klacht zal voor rekening
zijn van de Opdrachtgever.
16.2 Klachten die betrekking hebben op
de facturering dienen uiterlijk binnen 14
dagen na de factuurdatum schriftelijk te
worden ingediend bij Teach2day. Als deze
termijn is verstreken wordt Opdrachtgever
geacht met de factuur in te stemmen.
16.3 Klachten zorgen er niet voor dat de
betalings- of andere verplichtingen van de
Opdrachtgever aan Teach2day worden
opgeschort of komen te vervallen.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
17.1 Teach2day is slechts aansprakelijk
voor zover uit dit artikel blijkt. Hetzelfde
geldt voor door Teach2day ten behoeve
van de uitvoering van de Overeenkomst
ingeschakelde derden. De opgenomen
beperkingen van aansprakelijkheid van
Teach2day gelden niet indien
de schade te wijten is aan opzet of grove
schuld van Teach2day.
17.2 Teach2day is tegenover
Opdrachtgever aansprakelijk voor
tekortkoming in de uitvoering van de
Overeenkomst, voor zover deze bestaat
uit het niet in acht nemen van de
zorgvuldigheid en deskundigheid waarop
mag worden vertrouwd.
17.3 In geval aansprakelijkheid van
Teach2day mocht komen vast te staan, is
Teach2day slechts gehouden de directe
schade te vergoeden, met inachtneming
van de in dit artikel opgenomen
beperkingen.
17.4 Teach2day is niet aansprakelijk voor
de indirecte schade (zoals, maar niet
beperkt tot, gevolgschade, boetes,
gederfde omzet, gederfde winst, gemiste
besparingen, verminderde goodwill,
reputatieschade en immateriële schade).
Voor zover sport en daarmee te
vergelijken activiteiten deel uitmaken van
de met Teach2day gesloten
Overeenkomst, is Teach2day daarnaast
niet aansprakelijk voor zaakschade of in
het geval een deelnemer de
(veiligheids)instructies niet in acht neemt.
17.5 Teach2day is niet aansprakelijk voor
schade die (mede) is veroorzaakt doordat
Teach2day bij de gebeurtenis waarop de
aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van
door of namens Opdrachtgever verstrekte
onvolledige of gebrekkige informatie.
17.6 De omvang van de aansprakelijkheid
van Teach2day voor een tekortkoming in
de uitvoering van de Overeenkomst, voor
een onrechtmatige daad en/of directe
schade is steeds beperkt tot de

afgesproken prijs die gefactureerd is aan
Opdrachtgever voor de opleidingsactiviteit
waar de schade uit voortvloeit, althans
voor dat gedeelte van de
opleidingsactiviteit waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft, met
een maximum van drieduizend euro
(€ 3.000,-).
17.7 Indien de Opdrachtgever niet zelf
deelneemt aan een opleidingsactiviteit,
staat de Opdrachtgever ervoor in dat de
deelnemers de hiervoor genoemde
aansprakelijkheidsbeperkingen hebben
aanvaard.
17.8 Een vordering tot vergoeding van
schade dient uiterlijk binnen twee weken
nadat Opdrachtgever de schade heeft
ontdekt schriftelijk bij Teach2day te zijn
ingediend. Na deze termijn vervalt
de vordering.
17.9 Opdrachtgever vrijwaart Teach2day
voor alle aanspraken van derden die
voortvloeien uit of verband houden met de
opdracht. Alle (juridische) kosten die
Teach2day heeft moeten maken om
verweer te voeren tegen een dergelijke
aansprakelijkstelling, zullen door
Opdrachtgever worden betaald, dan wel
vergoed. Dit geldt niet voor zover de
schade het gevolg is van opzet of
grove schuld van Teach2day of een door
haar ingeschakelde derde.
Artikel 18. Overmacht
18.1 Onder overmacht wordt verstaan
elke omstandigheid waardoor Teach2day
zijn verplichtingen naar de Opdrachtgever
gedeeltelijk of in zijn geheel niet na kan
komen die niet te wijten is aan schuld, en
niet krachtens de wet of in het verkeer
geldende opvattingen voor Teach2day
haar rekening komt, waaronder mede
wordt begrepen: overheidsmaatregelen
die de uitvoering van diensten
belemmeren, een (landelijke of lokale)
ziekte-pandemie, ziekte of onvoorzien
ontslag van haar medewerkers waarvoor
geen vervanging kan worden geregeld

alsook tekortkomingen van leveranciers
als gevolg waarvan Teach2day haar
verplichtingen jegens Opdrachtgever
geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen.
18.2 Teach2day is niet aansprakelijk voor
het niet, niet tijdig of in zijn geheel niet
nakomen van haar verplichtingen ten
gevolge van tekortkomingen die niet
toegerekend kunnen worden aan
Teach2day.
18.3 Als een overmachtsituatie langer dan
90 dagen duurt hebben partijen het recht
de Overeenkomst door schriftelijke
ontbinding te beëindigen.
18.4 Voor zoveel Teach2day ten tijde van
het intreden van overmacht inmiddels
gedeeltelijk haar verplichtingen uit de
Overeenkomst is nagekomen of deze zal
kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, heeft
Teach2day het recht om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte apart te factureren.
Opdrachtgever is gehouden deze factuur
te voldoen als ware het een afzonderlijke
overeenkomst.
Artikel 19. Toepasselijk recht
19.1 Op elke Overeenkomst tussen
Teach2day en de Opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing.
19.2 Wanneer Teach2day of
Opdrachtgever van mening is dat er een
geschil is ontstaan over de uitleg van de
Overeenkomst dan zullen partijen
gezamenlijk een onafhankelijk mediator
inschakelen. De kosten hiervoor zullen
door partijen beide voor de helft worden
gedragen.
19.3 Als partijen er met mediation niet
uitkomen, dan zullen alle geschillen
tussen partijen worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter in Nederland.
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