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Algemene voorwaarden Jonge Kind Academie van M.O.C. ‘t Kabouterhuis
Artikel 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken die de Jonge Kind Academie van
M.O.C. ’t Kabouterhuis met opdrachtgevers en/of aan trainingen deelnemende organisaties of
personen maakt met betrekking tot de werkzaamheden die de Jonge Kind Academie uitvoert, tenzij
partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
Artikel 2. Overeenkomsten
1. De getoonde prijzen (indien van toepassing) op de website zijn prijzen per persoon per training
zoals omschreven in het aanbod en zijn vrijgesteld van BTW.
2. Bij inschrijving verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn van en akkoord met deze algemene
voorwaarden.
Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
De Jonge Kind Academie zal de overeenkomst naar beste vermogen, inzicht en in overeenstemming
met eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Artikel 4. Betalingen
Na afloop van de training wordt een factuur gestuurd naar het opgegeven factuur-(e-mail)adres. Dit
is niet van toepassing bij door de gemeente gesubsidieerde trainingen waarvoor deelnemende
organisaties of personen zelf niets hoeven te betalen.
Artikel 5. Annuleringsvoorwaarden
1. De deelnemende organisatie of persoon is zelf verantwoordelijk om de plaatsen die zijn
gereserveerd ook daadwerkelijk te bezetten. Annuleren kan kosteloos tot uiterlijk drie weken voor
aanvang van de training. Bij annulering binnen de termijn van drie weken worden de volledige kosten
in rekening gebracht. Ook bij het niet tijdig annuleren van de door de gemeente gesubsidieerde
trainingen waarvoor deelnemers zelf niets betalen, worden kosten in rekening gebracht bij de
organisatie of persoon die heeft ingeschreven: € 195,- voor een basistraining Kinderen die Opvallen
en € 150,- voor een verdiepingstraining Kinderen die Opvallen. Annuleren van inschrijvingen dienen
in alle gevallen per e-mail aan academie@kabouterhuis.nl te geschieden.
2. De Jonge Kind Academie kan een training kosteloos annuleren indien er niet voldoende
deelnemers aangemeld zijn voor een bepaalde training. Ingeschreven deelnemers worden uiterlijk
één week voor aanvang van de training per email van deze beslissing op de hoogte gebracht. De
deelnemer heeft recht op overplaatsing naar een andere datum of kan afzien van deelname zonder
dat aan deze annulering kosten worden verbonden.
3. Wanneer de Jonge Kind Academie van M.O.C. ’t Kabouterhuis als gevolg van overmacht de
afgesproken verplichtingen niet kan nakomen, dan worden deze verplichtingen opgeschort, dat wil
zeggen, verplaatst naar een andere datum, of de deelnemende organisatie of persoon heeft het
recht af te zien van deelname zonder dat aan deze annulering kosten worden verbonden.
4. Indien de deelnemer niet op tijd aanwezig is op de aangegeven locatie waardoor trainingsuren of
onderwerpen gemist worden, ontstaat er geen recht op restitutie van (een deel) van de
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trainingskosten of op een ander tijdstip het gemiste trainingsdeel alsnog te volgen. De docent
behoudt zich het recht voor om de training voort te zetten zonder het gemiste gedeelte nogmaals te
bespreken.
Artikel 6. Intellectueel eigendom
1. De Jonge Kind Academie van M.O.C. ‘t Kabouterhuis behoudt zich de rechten en bevoegdheden
voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.
2. Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door de
Jonge Kind Academie verzorgde training en/of het trainingsmateriaal wordt/blijft eigendom van de
Jonge Kind Academie en/of de docent(en) van de betreffende training.
3. De readers/hand-outs zijn in alle gevallen alleen bestemd voor de deelnemer en in de praktijk
bruikbaar als naslagwerk.
4. De readers/hand-outs mogen niet gekopieerd en verspreid worden zonder schriftelijke
toestemming van de Jonge Kind Academie.
5. De readers/hand-outs mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld ten behoeve van
educatieve doeleinden zonder schriftelijke toestemming van de Jonge Kind Academie.
6. De readers/hand-outs mogen niet op het internet geplaatst worden zonder schriftelijke
toestemming van de Jonge Kind Academie.

