Algemene Voorwaarden BBMM

Algemene Voorwaarden Beneluxstichting Beroepsopleiding
voor Merken- en Modellenrecht
1.

ALGEMEEN

1.1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
(a)

BBMM: de Beneluxstichting
Modellenrecht.

Beroepsopleiding

voor

Merken-

en

(b)

Cursist: een natuurlijke persoon die op basis van een Overeenkomst aan een
Opleiding deelneemt of wenst deel te nemen.

(c)

Opleiding: een door BBMM georganiseerd of verzorgd opleidingsprogramma
en/of examen.

(d)

Overeenkomst: de overeenkomst tussen BBMM en Cursist aangaande het
aanbieden en volgen van een Opleiding.

(e)

Website: de aan de domeinnaam <www.bbmm.info> gekoppelde website van
BBMM.

1.2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen BBMM
en Cursist.

1.3

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig voor zover zij
uitdrukkelijk schriftelijk door BBMM zijn aanvaard, en gelden slechts voor de
Overeenkomst waarop zij betrekking hebben.

2.

INSCHRIJVING EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1

Cursisten schrijven zich in voor een Opleiding door het insturen van een volledig en
juist ingevuld aanmeldformulier op de daartoe aangegeven wijze.

2.2

Cursisten moeten voldoen aan de voorwaarden zoals per Opleiding weergegeven op de
Website, waaronder de voorwaarden voor toelating tot en voor deelname aan de
Opleiding. BBMM heeft het recht om onder bijzondere omstandigheden van deze
voorwaarden af te wijken. Deze omstandigheden worden uiteengezet op de Website.

2.3

Het maximaal aantal Cursisten per Opleiding is beperkt. Op de Website heeft BBMM
per Opleiding aangegeven hoeveel cursisten deel kunnen nemen per Opleiding en op
welke wijze de opleidingsplaatsen zijn verdeeld onder de Cursisten uit Nederland,
België en Luxemburg.
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2.4

BBMM behoudt zich het recht voor een Opleiding af te gelasten, bijvoorbeeld in geval
van onvoldoende inschrijvingen. BBMM zal de Cursisten in voorkomend geval
daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

2.5

De Overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke mededeling van deelname door
BBMM aan de Cursist. Onder schriftelijke mededeling wordt tevens verstaan
mededeling per e-mail of fax.

3.

CURSUSGELD

3.1

Na het totstandkoming van de Overeenkomst is de Cursist verplicht het cursusgeld
zoals weergegeven op de Website binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen
door storting op een door BBMM op de factuur aangegeven bankrekening.

3.2

De Cursist is van rechtswege in verzuim door het enkele verloop van de
betalingstermijn. Alsdan is BBMM bevoegd een rente over het achterstallige bedrag te
heffen van 1% per maand te berekenen vanaf de desbetreffende vervaldag.

3.3

Verrekening of opschorting van de betalingsverplichting door de Cursist is niet
toegestaan.

4.

OPLEIDING EN AANSPRAKELIJKHEID

4.1

BBMM zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en zorg dragen
voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de Opleiding. Eventuele klachten
omtrent de (kwaliteit van) de Opleiding dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt
te worden aan BBMM t.a.v. het secretariaat.

4.2

Het curriculum en de leerdoelen van de Opleiding zijn weergegeven op de Website.
BBMM behoudt zich het recht voor het curriculum en de leerdoelen van de Opleiding
te wijzigen.

4.3

BBMM behoudt zich het recht voor het tijdstip, de locatie en plaats van de
bijeenkomsten die gepland zijn in het kader van de Opleiding te wijzigen en zal de
Cursist hiervan tijdig op de hoogte stellen. Bij wijziging voor aanvang van de
Opleiding heeft de Cursist de Overeenkomst op te zeggen met restitutie van het
cursusgeld.

4.4

Op alle door BBMM verzorgde examens en op basis daarvan afgegeven
getuigschriften of certificaten zijn de voorwaarden van toepassing zoals weergegeven
op de Website.

4.5

BBMM is niet aansprakelijk voor door de Cursist geleden schade, zulks ongeacht de
grondslag voor aansprakelijkheid, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid
van BBMM of haar leidinggevenden.

EN BETALING
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4.6

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de
Cursist de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij BBMM
meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen BBMM vervalt door het enkele
verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

4.7

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van
alle bestuursleden van BBMM en alle (rechts)personen waarvan BBMM zich bij de
uitvoering van de Overeenkomst bedient.

5.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN GEHEIMHOUDING

5.1

De auteursrechten of enig andere intellectueel eigendomsrechten op het door BBMM
aan de cursist verschafte cursus- en examenmateriaal berusten bij de BBMM.

5.2

Het is Cursisten zonder toestemming van BBMM niet toegestaan het les- en
examenmateriaal te gebruiken anders dan voor gebruik in het kader van de Opleiding
van de betreffende cursist.

5.3

De Cursist zal ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die hem in het kader van
de Opleiding is verstrekt geheimhouding betrachten, ook na het einde van de
Overeenkomst. De Cursist zal deze informatie slechts gebruiken voor het doel
waarvoor deze aan hem ter beschikking is gesteld.

5.4

Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zal de Cursist aan BBMM een direct
opeisbare boete van EUR 5.000 voor elke overtreding verschuldigd zijn, ,
onverminderd het recht van BBMM op volledige vergoeding van de door haar geleden
schade.

5.5

Het bepaalde in dit artikel geldt ook na het einde van de Overeenkomst.

6.

PRIVACY

6.1

De door Cursist aan BBMM verstrekte persoonsgegevens zullen door BBMM enkel
worden gebruikt in het kader van administratie van en facturering voor de Opleiding.
De Cursist kan zijn gegevens opvragen, aanpassen en/of laten verwijderen door een
verzoek aan secretariaat van BBMM.
BBMM behoudt zich het recht voor de namen van de Cursisten en uiteindelijke
examenresultaten door te geven aan de Beneluxvereniging voor Merken- en
Modellenvereniging in het kader van haar rapportage aan deze toezichthouder.

7.

OPZEGGING

7.1

Opzegging van de Overeenkomst door de Cursist dient schriftelijk te geschieden.
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7.2

Bij opzegging van de Overeenkomst door de Cursist vindt geen restitutie van het
cursusgeld plaats.

8.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

8.1

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van dat
deel van het Nederlands recht dat uitsluitend van toepassing is in Caribisch Nederland.

8.2

Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houden met de Overeenkomst, zullen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.
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