Algemene Voorwaarden
Algemeen
1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen SchoolWorks en een Opdrachtgever waarop SchoolWorks deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
SchoolWorks, voor de uitvoering waarvan door SchoolWorks derden dienen te worden
betrokken.
3.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze
bepalingen.
4.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze
algemene voorwaarden.
5.
SchoolWorks behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden periodiek te
vernieuwen. De opdrachtgever dient in dat geval expliciet akkoord te gaan met de
wijzigingen. Zolang de Opdrachtgever niet akkoord gaat, zullen voor deze Opdrachtgever
de algemene voorwaarden blijven gelden zoals deze golden voor de voornoemde
wijzigingen.
Offertes en aanbiedingen
1.
Alle offertes en aanbiedingen van SchoolWorks zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een
termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan
de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product
waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar
is.
2.
SchoolWorks kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.
Een samengestelde prijsopgave verplicht SchoolWorks niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Contractduur en uitvoering overeenkomst
1.
De overeenkomst tussen SchoolWorks en de Opdrachtgever komt tot stand door
schriftelijke aanmelding door de Opdrachtgever van een leerling voor huiswerkbegeleiding.
2.
De overeenkomst tussen SchoolWorks en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3.
Voor beide partijen geldt een opzegtermijn van één maand. Opzeggen kan alleen per de
eerste van de maand.
4.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SchoolWorks 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 SchoolWorks
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens
niet tijdig aan SchoolWorks zijn verstrekt, heeft SchoolWorks het recht de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De
uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan
SchoolWorks ter beschikking heeft gesteld. SchoolWorks is niet aansprakelijk voor schade,
van welke aard ook, doordat SchoolWorks is uitgegaan van door de Opdrachtgever
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
5.
Bovenstaande bepaling geldt onverminderd ook voor de leerling die door de Opdrachtgever
is ingeschreven bij SchoolWorks.

Prijzen en prijsverhogingen
1.
De prijzen voor huiswerkbegeleiding zijn vaste prijzen per maand. Vakantieperiodes
gedurende het schooljaar, alsmede nationale en Christelijke feestdagen, zijn reeds in deze
prijzen doorberekend. Alleen tijdens de maanden juli en augustus (zomervakantie) is geen
betaling door de Opdrachtgever vereist voor huiswerkbegeleiding. Er vindt in deze
maanden in principe geen begeleiding plaats.
2.
Voor gemiste huiswerkbegeleiding wordt geen geld gerestitueerd.
3.
SchoolWorks behoudt zich het recht voor om de prijzen maandelijks te wijzigen, indien zich
onverwachte omstandigheden voordoen. In dat geval wordt de Opdrachtgever hier altijd
van tevoren van op de hoogte gebracht. In principe worden de prijzen één maal per jaar
herzien, namelijk op 1 augustus.
4.
SchoolWorks heft geen BTW over haar tarieven voor huiswerkbegeleiding.
Huiswerkbegeleiding valt onder de noemer onderwijs en is derhalve vrijgesteld van BTW.
Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1.
SchoolWorks is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de
overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst
SchoolWorks ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de
Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten
van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien
door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van SchoolWorks kan
worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen
condities zal nakomen.
2.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SchoolWorks op de
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien SchoolWorks de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3.
Indien SchoolWorks tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze
gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4.
Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is SchoolWorks gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect
ontstaan.
Overmacht
1.
SchoolWorks is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt 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 zijn rekening komt.
2.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SchoolWorks geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor SchoolWorks niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
Betaling en incassokosten
1.
Betaling aan SchoolWorks geschied per automatische incasso. Tenzij schriftelijk anders
door SchoolWorks aangegeven, worden de bedragen maandelijks rond de derde van de
maand afgeschreven. SchoolWorks is gerechtigd om periodiek te factureren.
2.
In principe stuurt SchoolWorks de Opdrachtgever maandelijks een factuur, voorafgaand
aan of in de maand waarin de huiswerkbegeleiding gegeven wordt. Deze factuur dient
minimaal zeven dagen voor het moment van de automatische incasso aan de
Opdrachtgever te worden toegestuurd. De Opdrachtgever heeft ook de mogelijkheid in
twee termijnen te betalen (september-december en januari-juni). Ook in dit geval wordt
door SchoolWorks vooruit gefactureerd, en krijgt de Opdrachtgever een korting van 2%
over het totaalbedrag van de factuur voor de huiswerkbegeleiding.

3.
4.

Bij geleverde diensten waarvan de omvang en prijs niet van tevoren vast komen te staan,
zoals bijvoorbeeld bijles, zal de betaling plaatsvinden in de maand die volgt op de maand
waarin deze diensten zijn geleverd.
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de
wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend
vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van
het volledig verschuldigde bedrag.

Aansprakelijkheid
1.
Indien SchoolWorks aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.
SchoolWorks is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
SchoolWorks is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en /
of onvolledige gegevens.
3.
Ingeval van een aantoonbare en toerekenbare tekortkoming in nakoming van de
overeenkomst is SchoolWorks slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding
dat wil zeggen voor vergoeding van de achterwege gebleven prestatie in zoverre deze
reeds door de cliënt is betaald. SchoolWorks heeft het recht in plaats van vergoeding een
gelijkwaardige vervangende dienst aan te bieden.
4.
De aansprakelijkheid van SchoolWorks is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
Leerling
1.
De leerling is verplicht zich te houden aan de instructies van de organisatie met betrekking
tot het maken van het huiswerk.
2.
De leerling is verplicht zich te houden aan het huishoudelijk reglement van SchoolWorks
en de aanwijzingen die door de medewerkers gegeven worden, op te volgen.

