ALGEMENE VOORWAARDEN VECHT-COLLEGE B.V.
Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden hebben de met een hoofdletter
geschreven begrippen de volgende betekenis:
de Leerling: de natuurlijke persoon die onderwijs aan het VechtCollege volgt;

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De Leerling c.s. maakt mondeling of schriftelijk kenbaar zich te
willen aanmelden bij het Vecht-College.
2.

Na ontvangst van de aanmelding door het Vecht-College zal een
intakegesprek plaatsvinden tussen het Vecht-College enerzijds
en de Leerling c.s. anderzijds.

de Leerling c.s.; de Leerling en de Wettelijke Vertegenwoordigers
gezamenlijk;

3.

het Leerlingenstatuut: het reglement waarin de op het VechtCollege voor de Leerlingen geldende gedragsregels zijn
opgenomen, zoals (onder meer) gedragsregels omtrent op tijd
komen, het verbod op het gebruik van verdovende middelen en
agressie;

Na aanvaarding van Leerling naar aanleiding van (onder meer)
het intakegesprek, komt de Studieovereenkomst tussen het
Vecht-College en de Leerling c.s. tot stand, door ondertekening
van de Studieovereenkomst door de Leerling c.s. en schriftelijke
bevestiging daarvan door het Vecht-College.

4.

Het Vecht-College behoudt zich het recht voor om een Leerling
te kunnen weigeren. De weigering kan alleen plaatsvinden op
goede gronden, en in ieder geval indien de Leerling c.s. het
Vecht-College van onjuiste, onvolledige en/of onvoldoende
informatie betreft (de onderwijshistorie van) de Leerling hebben
verschaft. De gronden van de weigering worden schriftelijk aan
de Leerling c.s. meegedeeld.

de Onderwijsbijdrage: de financiële bijdrage die door de Leerling
c.s. verschuldigd is voor het volgen van het onderwijs gedurende
één Schooljaar, alsmede het examengeld. De Overige Kosten
maken geen deel uit van de Onderwijsbijdrage;
Overige Kosten: de kosten voor boeken, ander lesmateriaal en
overige kosten; en
Partij: een van de partijen bij de Studieovereenkomst;
een Schooljaar: de periode die aanvangt op 1 augustus van enig
kalenderjaarjaar en eindigt 31 juli van het daarop volgende
kalenderjaar;
een Schoolmaand: een kalendermaand en/of een deel daarvan,
met uitzondering van de maanden juli en augustus;

Artikel 4 Uitvoering van de Studieovereenkomst
1. Het Vecht-College zet zich in om de Leerling meer persoonlijke
aandacht en begeleiding te geven dan in het reguliere onderwijs
gebruikelijk is.
2.

De Leerling is gehouden om zich voldoende in te zetten en
verplicht zich om zich overeenkomstig het Leerlingenstatuut te
gedragen.

3.

Van de Wettelijk Vertegenwoordigers wordt verlangd dat zij naar
vermogen bijdragen aan een goede samenwerking tussen het
Vecht-College en de Leerling.

4.

Het Vecht-College staat in de eerste plaats in voor de belangen
van alle Leerlingen van het Vecht-College gezamenlijk. Belangen
van een individuele Leerling zullen hiervoor wijken, indien
daartoe aanleiding bestaat. Dit geldt in het bijzonder voor
disciplinaire maatregelen.

5.

Het Vecht-College zal bij aanvang van ieder Schooljaar met de
Leerling de jaarplanning doorspreken. Het Vecht-College zal het
programma uitvoeren zoals met de Leerling is besproken. Het
Vecht-College behoudt het recht om het besproken programma
of het te verrichten onderwijs te wijzigen en/of aan te vullen
indien blijkt dat dit voor de behoorlijke uitoefening van de
Studieovereenkomst noodzakelijk of wenselijk is.

de Studieovereenkomst: de overeenkomst tot het geven van
onderwijs door het Vecht-College aan de Leerling;
de Wettelijk Vertegenwoordigers: de ouders en/of de verzorgers
van de Leerling; en
Vecht-College: Vecht-college B.V.,
Merwedeweg 4 te (3621 LR) Breukelen.
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Artikel 2 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden en de bepalingen zoals opgenomen
in het Leerlingenstatuut zijn van toepassing op iedere
Studieovereenkomst.
2.

3.

4.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn
slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene
voorwaarden nietig mochten zijn of vernietigd mochten worden,
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
onverminderd van toepassing. Het Vecht-College en de Leerling
c.s. zullen in overleg treden teneinde de nietige of vernietigde
bepaling te vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
Het Vecht-College is een door het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen erkende particuliere school die
VMBO, HAVO en VWO onderwijs aanbiedt.

Artikel 5 Looptijd
1. De Studieovereenkomst wordt telkens aangegaan voor de duur
van één schooljaar, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders overeenkomen.
2.

De Studieovereenkomst wordt telkens voor de duur van één
schooljaar verlengd, tenzij (i) de Studieovereenkomst door de
Leerling c.s. of het Vecht-College wordt opgezegd conform artikel
7, of (ii) de Leerling met goed gevolg een examen ter voltooiing
van een diploma aflegt. In het laatste geval eindigt de
Studieovereenkomst van rechtswege.

3.

Bij overlijden van de Leerling eindigt de Studieovereenkomst van
rechtswege. De onderwijsbijdrage wordt alsdan binnen 4
kalenderweken na kennisneming van het overlijden door het
Vecht-College gerestitueerd voor zover het de niet genoten
Schoolmaanden betreft.

Artikel 6 Onderwijsbijdrage en examengeld
1. De Onderwijsbijdrage wordt voorafgaand aan ieder Schooljaar
door
het
Vecht-College
vastgesteld.
De
volledige
Onderwijsbijdrage dient voor de start van het Schooljaar door de
Leerling c.s. op de wijze zoals vermeld op het aanmeldformulier
aan het Vecht- College te zijn voldaan, tenzij een betalingstermijn
is overeengekomen.
2.

De Onderwijsbijdrage blijft onverminderd verschuldigd indien de
Leerling om welke reden dan ook het onderwijs niet volgt.

3.

Betaling in termijnen, anders dan op grond van de
Studieovereenkomst, is alleen mogelijk na voorafgaande
schriftelijke goedkeuring door de directie van het Vecht-College.
Indien aan het eind van een Schooljaar de Onderwijsbijdrage niet
volledig is voldaan, kan geen diploma aan de Leerling worden
verstrekt, of kan de Leerling niet worden bevorderd naar een
volgend schooljaar.

Artikel 7 Opzegging en opschorting
1. Beide Partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde, met
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden,
schriftelijk opzeggen. Aan het einde van een Schooljaar geldt
echter een opzegtermijn van twee maanden in verband met de
overgang van de Leerling naar de volgende klas.
2.

3.

4.

5.

6.

Indien de Studieovereenkomst door de Leerling c.s. vóór
aanvang van het Schooljaar maar zonder inachtneming van de
toepasselijke opzegtermijn wordt opgezegd, blijft de Leerling
c.s. 7,5% van de Onderwijsbijdrage, vermeerderd met de
Overige Kosten, aan het Vecht-College verschuldigd.
Indien de Studieovereenkomst door de Leerling c.s. gedurende
het Schooljaar maar zonder inachtneming van de toepasselijke
opzegtermijn wordt opgezegd, blijft de Leerling c.s. 25% van de
Onderwijsbijdrage, vermeerderd met de Overige Kosten aan het
Vecht-College verschuldigd. Daarnaast is de Leerling c.s. 7,5%
van Onderwijsbijdrage aan het Vecht-College verschuldigd voor
iedere genoten Schoolmaand.
Het Vecht-College is te allen tijde bevoegd de nakoming van de
verplichtingen op grond van de Studieovereenkomst, zonder
voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang, op te
schorten indien:
•
de Leerling handelt in strijdt met artikel 15.4 van het
Leerlingenstatuut; of
•
de Leerling, na schriftelijke waarschuwing(en) door het
Vecht-College, de regels zoals opgenomen in het
Leerlingenstatuut overtreedt en/of overige afspraken met
het Vecht-College niet nakomt.
Het Vecht-College is te allen tijde bevoegd de
Studieovereenkomst zonder inachtneming van een
opzegtermijn, per direct, op te zeggen indien:
•
de Leerling c.s. de verplichtingen op grond van de
Studieovereenkomst, deze algemene voorwaarden of het
Leerlingenstatuut niet nakomt;
•
de Leerling en/of de Wettelijke Vertegenwoordigers het
Vecht-College onjuiste, onvolledige en/of onvoldoende
informatie betreft (de onderwijshistorie van) de Leerling
hebben verschaft;
•
de Leerling handelt in strijdt met artikel 15.4 van het
Leerlingenstatuut; of
•
de Leerling, na schriftelijke waarschuwing(en) door het
Vecht-College, de regels zoals opgenomen in het
Leerlingenstatuut overtreedt en/of overige afspraken met
het Vecht-College niet nakomt.
Het Vecht-College is voorts bevoegd de Studieovereenkomst
per direct en zonder inachtneming van de opzegtermijn op te
zeggen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat nakoming van de Studieovereenkomst onmogelijk
of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer
kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de Studieovereenkomst in
redelijkheid niet van het Vecht-College mag worden verwacht.
7.

Indien de nakoming van de verplichtingen op grond van de
Studieovereenkomst conform artikel 7 lid 4 door het VechtCollege wordt opgeschort, blijft de Leerling c.s. de
Onderwijsbijdrage en de Overige Kosten voor het lopende
Schooljaar verschuldigd.

8.

Indien de Studieovereenkomst door het Vecht-College conform
artikel 7 lid 5 of lid 6 per direct wordt opgezegd, is de Leerling
c.s. gehouden de door het Vecht-College gemaakte kosten te
vergoeden. Deze kosten worden gefixeerd op een bedrag gelijk
aan 25% van de Onderwijsbijdrage, vermeerderd met de
Overige Kosten. Daarnaast is de Leerling c.s. 7,5% van
Onderwijsbijdrage aan het Vecht-College verschuldigd voor
iedere genoten Schoolmaand.

9.

Het
Vecht-College
restitueert
teveel
betaalde
Onderwijsbijdragen binnen vier weken na de ontbinding.

10. Als gevolg van de opzegging of opschorting van de
Studieovereenkomst, komen de verplichtingen voor de Leerling
uit hoofde van de Leerplichtwet voor rekening van de Leerling
c.s.
Artikel 8 Cursusmateriaal
1. De leerling is verplicht om al het door het Vecht-College aan de
leerling in bruikleen gegeven cursusmateriaal aan het einde van
de Studieovereenkomst in goede staat aan het Vecht-College
terug te geven.
2.

Indien enig door het Vecht-College in bruikleen gegeven
cursusmateriaal zich bij de uitgifte daarvan, naar het oordeel van
de leerling, niet in een goede staat bevindt, doet de Leerling c.s.
hiervan onverwijld opgaaf aan het Vecht-College.

3.

De Leerling c.s. is verplicht om iedere schade aan de door het
Vecht-College aan de Leerling in bruikleen gegeven
cursusmaterialen, aan het einde van enig schooljaar, dat wil
zeggen uiterlijk op 31 juli van het desbetreffende schooljaar, te
vergoeden. Indien de schade aan het cursusmateriaal niet op
objectieve wijze is vast te stellen, wordt de te vergoede schade
gefixeerd op de nieuwwaarde van het beschadigde of
tenietgegane cursusmateriaal.

Artikel 9 Intellectueel eigendom en auteursrecht
1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden
bepaalde behoudt het Vecht-College zich alle rechten en
bevoegdheden voor die het Vecht-College toekomen op grond
van de Auteurswet.
2.

De in het kader van de overeenkomst eventueel door het VechtCollege tot stand gebrachte ontwerpen, syllabi, schetsen,
tekeningen, films, software en andere materialen of
(elektronische) bestanden, blijven eigendom van het VechtCollege, ongeacht of deze aan de Leerling of aan derden ter hand
zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

3.

Alle door het Vecht-College eventueel verstrekte stukken, zoals
ontwerpen, syllabi, schetsen, tekeningen, films, software,
(elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door
de Leerling te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder
voorafgaande toestemming van het Vecht-College worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden
worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken
anders voortvloeit.

4.

Het Vecht-College behoudt het recht de eventueel door de
uitvoering van het onderwijs toegenomen kennis voor andere
doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Indien het Vecht-College aansprakelijk mocht zijn voor enige
schade die een Leerling lijdt, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.

Indien het Vecht-College aansprakelijk is voor directe schade,
dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van
de directe schade, althans dat gedeelte van de schade waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te
allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van door de
verzekeraar van het Vecht-College in het voorkomende geval
wordt uitgekeerd.

3.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
•
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze
voorwaarden;
•
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie
van
het
Vecht-College
aan
de
Studieovereenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze
niet aan het Vecht-College toegerekend kunnen worden;
•
de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking
van schade, voor zover de Leerling aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4.

Het Vecht-College is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade of gemiste besparingen.

5.

Het Vecht-College is niet aansprakelijk voor schade aan of
diefstal van eigendom(men) van de Leerling.

6.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van het VechtCollege of zijn ondergeschikten.

7.

Onverminderd het bovenstaande is het Vecht-College niet
aansprakelijk voor enige schade indien deze schade is te wijten
aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan
wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van apparatuur door
de Leerling.

8.

Onverminderd het bovenstaande is het Vecht-College niet
aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan anders dan (i)
gedurende de lesuren, (ii) op het terrein van het Vecht-College,
en (iii) als gevolg van de uitoefening van de Studieovereenkomst.

Artikel 11 Klachtenregeling
1. Indien sprake is van een klacht van de zijde van de Leerling c.s.
jegens het Vecht-College, dient deze klacht ter kennis te worden
gebracht van de rector van het Vecht-College of diens
plaatsvervanger. Het Vecht-College en de Leerling c.s. zullen zich
optimaal inspannen om in gezamenlijk overleg tot een oplossing
te komen, daarbij rekening houdend met het bijzondere karakter
van het Vecht-College en zijn onderwijs.
2.

Indien, al dan niet met behulp van een derde, niet binnen drie
maanden tot een oplossing wordt gekomen, is de hiernavolgende
klachtenregeling van toepassing.

3.

Ingeval van een klacht als bedoeld in artikel 24b van de Wet op
het Voortgezet Onderwijs, kan deze klacht binnen worden
voorgelegd aan de klachtencommissie als bedoeld in voornoemd
wetsartikel.

4.

Indien sprake is van een andere klacht dan genoemd in artikel
24b van de Wet op het Voortgezet Onderwijs of naar het oordeel
van een of beide Partijen sprake is van een klacht die op andere
wijze dan beschreven onder artikel 11 lid 3 dient te worden
beslecht, zullen Partijen hun onderlinge geschil beslechten door
middel van bindend advies.

5.

Partijen benoemen gezamenlijk een adviseur. Uitsluitend een
jurist die is afgestudeerd aan een Europese Universiteit kan
bindend adviseur zijn. Indien Partijen niet binnen één maand tot
gezamenlijke benoeming van een adviseur komen, zullen Partijen
de voorzitter van het Nederlands Arbitrage Instituut verzoeken
een adviseur te benoemen.

6.

De adviseur zal binnen een termijn van drie maanden oordelen
over het geschil. De kosten van de bindend adviesprocedure
worden door Partijen gezamenlijk gedragen, tenzij de adviseur
anders oordeelt.

