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ALGEMENE VOORWAARDEN

Van de besloten vennootschap KlasseStudent B.V.
Statutair gevestigd te:
Nieuwegracht 1
3512 LB Utrecht, Nederland
Contact
Nieuwegracht 1
3512 LB Utrecht
E: info@klassestudent.nl
T: +31(0)6 ---- 55 88 47 91
T: +31(0)6 ---- 49 01 62 10
hierna te noemen: ‘KlasseStudent’
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. KlasseStudent of gebruiker: de gebruiker
van de algemene voorwaarden. ‘Overeenkomst’: de overeenkomst van opdracht als bedoeld in
artikel 7:400 van burgerlijk Wetboek waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn
verklaard. ‘Klant’ of ‘opdrachtgever’: de partij met wie een overeenkomst van opdracht is
gesloten.
Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
KlasseStudent en een klant waarop KlasseStudent deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
KlasseStudent, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Bekendmaking van deze voorwaarden kan onder meer geschieden door vermelding (achter----)
op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, factuur en/of op het internet.
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Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
a.

KlasseStudent zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft KlasseStudent
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De klant vrijwaart KlasseStudent voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
Artikel 4. Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na het ontvangen van een factuur, tenzij anders
gespecificeerd. Indien diensten minder dan 4 dagen van tevoren worden geannuleerd zien wij
ons genoodzaakt deze door te belasten aan de klant.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
Alle door KlasseStudent geleverde zaken blijven eigendom van KlasseStudent en worden voor
de duur een overeenkomst in bruikleen gesteld aan de klant, tenzij anders vermeld.
De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch
op enige andere wijze te bezwaren.
De klant garandeert bij het sluiten van de overeenkomst dat hij zorgvuldig zal omgaan met alle
door KlasseStudent in bruikleen gestelde spullen.
KlasseStudent is gerechtigd eventuele onkosten door schade of vermissing van in bruikleen
gestelde zaken te verhalen op de klant.
Artikel 6. Opschorting en ontbinding
a.
KlasseStudent is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
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 overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht
of onwenselijk wordt geacht door KlasseStudent.
b.

KlasseStudent behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
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Artikel 7. Aansprakelijkheid
Indien KlasseStudent aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Indien KlasseStudent aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt
tot maximaal tweemaal een maanddeclaratie, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 500 (Zegge: vijf honderd euro). De
aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur
van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
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 KlasseStudent aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan
KlasseStudent toegerekend kunnen worden; Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte
schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
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 gebruiker of zijn
ondergeschikten.
KlasseStudent is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of schade van de eigendommen van de
klant.
KlasseStudent is niet aansprakelijk voor schade van de klant die het gevolg is van activiteiten
van KlasseStudent waarvoor in de relatie tussen klant en derden bepaalde (wettelijke)
bevoegdheden of bevoegdheidseisen vereist zijn.
Artikel 8. Vrijwaringen
De klant vrijwaart KlasseStudent voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering
van de overeenkomst worden gebruikt.
Indien de klant aan KlasseStudent informatiedragers, elektronische bestanden of software etc.
verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij
zijn van virussen en defecten. Eventuele schade hieruit volgend zal worden verhaald op de
klant.
De klant vrijwaart KlasseStudent voor aanspraken van derden met betrekking tot (wettelijke)
bevoegdheden of bevoegdheidseisen als bedoeld in artikel 7 sub g van deze algemene
voorwaarden.
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Artikel 9. Personeel
a.
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van KlasseStudent, zal
Opdrachtgever geen personeel van KlasseStudent in dienst nemen, indirect noch direct, noch
met dat personeel over indiensttreding onderhandelen, indirect of direct, gedurende de looptijd
van de opdracht en gedurende 1 jaar na beëindiging daarvan.
Bij overtreding van het in het artikel 9.a vervatte verbod zal Opdrachtgever aan KlasseStudent
verschuldigd worden een boete van EUR 1.000,-------- voor elke overtreding, onverminderd de
gehoudenheid van Opdrachtgever tot betaling aan KlasseStudent van schadevergoeding te
dezer zake en de verboden gedraging te staken.
Artikel 10. Risico----overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn,
gaat op klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden
geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden
worden gebracht.
Artikel 11. Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de
wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop KlasseStudent geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KlasseStudent
niet in staat is de verplichtingen na te komen.
KlasseStudent heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat KlasseStudent zijn verplichtingen had moeten
nakomen.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij.
Voor zover KlasseStudent ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is KlasseStudent
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.
Klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
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Artikel 12. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt
als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, als dit voortvloeit uit de aard van
de informatie, of wanneer er bij het doorgeven van informatie aan derden er voor de
buitenstaanders een voordeel voortvloeit ten nadele van de klant of KlasseStudent.
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, KlasseStudent
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen
derden mede te verstrekken, en KlasseStudent zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk
dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is
KlasseStudent niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet
gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 13. Intellectuele eigendom en auteursrechten
a.
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt
KlasseStudent zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van het
auteursrecht.
Alle door KlasseStudent verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten,
ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt
door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van KlasseStudent
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de
aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
KlasseStudent behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie
ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 14. Geschillen
De rechter in de vestigingsplaats van KlasseStudent is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
kennis te nemen. Niettemin heeft KlasseStudent het recht het geschil voor te leggen aan de
volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Toepasselijk recht
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Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.
Artikel 16. Versie
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van
het tot stand komen van de overeenkomst.

