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Algemene voorwaarden The Yellow Academy 
 
Artikel 1. Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt: 
1. Yellow Works Pro BV, handelde onder de naam The Yellow Academy (hierna te noemen TYA): de opsteller van deze 
algemene voorwaarden, gevestigd aan de Cartografenweg 28, 5141 MT Waalwijk, ingeschreven in het handelsregister onder 
KVK-nummer 77415612. 
2. Deelnemer is degene die deelneemt aan een training of cursus. 
3. Overeenkomst is een afspraak tussen twee partijen over de afgesproken prestatie. 
4. Diensten zijn alle in het kader van de overeenkomst door of namens TYA te verlenen diensten, zoals trainingen of 
cursussen. 
5. Offertes is een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst.  
 
Artikel 2. Algemeen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten, 
eventueel met derden, die TYA doet door hun te verrichten diensten. 
2. Tenzij TYA uitdrukkelijk en schriftelijk daarmee instemt, zijn andere voorwaarden dan die van TYA op de rechtsverhouding 
met TYA niet van toepassing. 
3. TYA zal bij de uitvoering met haar afgesloten overeenkomsten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar 
haar beste vermogen proberen te handelen. 
4. Als TYA bij de uitvoering van haar gesloten overeenkomsten door of vanwege de tegenpartij gegevens verstrekt krijgt, dan 
mag zij er bij het uitvoeren van die overeenkomsten aannemen dat deze gegevens juist zijn en dat met het gebruik daarvan 
geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. 
 
Artikel 3. Offerte 
1. Alle offertes en/of aanbiedingen die door TYA zijn aangeboden zijn vrijblijvend. 
2. Aanvaarding van een offerte en/of aanbiedingen van TYA leidt pas tot een overeenkomst wanneer beide partijen de offerte 
schriftelijk bevestigd hebben of wanneer per mail aanbiedingen zijn bevestigd. 
 
Artikel 4. Prijs en betaling 
1. De prijzen (zoals lesgeld en examen) van TYA zijn exclusief BTW; dit zal aan de deelnemer in rekening worden gebracht, 
indien van toepassing. 
2. De prijzen (zoals lesgeld en examen) van TYA zijn exclusief toeslagen, deze zullen aan de deelnemer in rekening worden 
gebracht, indien van toepassing. 
3. Betaling van de door TYA verrichte diensten dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij nadrukkelijk 
anders wordt vermeld. Als de deelnemer niet tijdig betaalt, dan is de TYA gerechtigd om een wettelijke vertragingsrente in 
rekening te brengen, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. TYA is ook gerechtigd om aan de deelnemer alle 
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, die TYA moet maken om tot incasso van de door de deelnemer verschuldigde 
bedrag te komen.  
4. Mochten onvoorziene calamiteiten zich voor doen tijdens afgesproken trainingen of cursussen op externe locaties, kan 
indien mogelijk, de training of cursus verplaatst worden. Hierdoor zal er voor de gemiste trainings- of cursusdagen een 
gelijke deel hiervan korting worden gegeven op het lesgeld.  
5. TYA neemt zicht het recht om zijn prijzen 2x per jaar aan te passen, dat is de 1 januari en 1 juli van elk nieuw jaar. 
 
 
Artikel 5. Annulering 
1. U kunt vanaf 14 dagen tot en met 5 werkdagen (van maandag vanaf 9 uur tot en met vrijdag 17 uur), voor aanvang van de 
training of cursus, over de afgesproken werkzaamheden en/of gebruik van trainings- of cursusfaciliteiten kosteloos annuleren. 
Dit dient u schriftelijk te melden aan office@theyellowacademy.nl. Mondelinge annuleringen worden niet geaccepteerd of 
verwerkt, dit om misverstanden achteraf te voorkomen. 
2. Bij schriftelijke annulering korter dan 5 werkdagen voor aanvang van de training of cursus, over de afgesproken 
werkzaamheden en/of gebruik van trainings- of cursusfaciliteiten wordt het volledige bedrag in rekening gebracht, tenzij er 
schriftelijk iets anders is overeengekomen. 
3. Als TYA door omstandigheden buiten haar invloedssfeer gereserveerde opleidingen en/of trainingsfaciliteiten moet 
annuleren, dan zal TYA in overleg met de deelnemer zich inspannen de bedoelde opleidingen en/of trainings- of 
cursusfaciliteiten alsnog zo spoedig mogelijk te geven of ter beschikking te stellen.  
 
Artikel 6. Geheimhouding 
1. De TYA en de deelnemer zijn verplicht tot geheimhouden van alle vertrouwelijke informatie die zij hebben verkregen van 
elkaar of uit andere bronnen in kader van de overeenkomst of offerte. Informatie wat vertrouwelijk is dat voortvloeit uit de 
aard van de informatie of als dit door de deelnemer wordt medegedeeld.  
2. Deze informatie zal met zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid worden behandeld.  
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Artikel 7. Aansprakelijkheid 
1. TYA zal wegens een annulering nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld door de deelnemer in dat verband 
gemaakte kosten of geleden schade. 
2. De aansprakelijkheid van TYA zal onder alle omstandigheden beperkt blijven tot vergoeding van de directe schade welke 
als het gevolg is aan te merken van de te tekortkoming van de door haar geleverde diensten. De volgende begrippen vallen 
niet onder het begrip “directe schade” en zal niet toe te rekenen zijn: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of 
winstderving, dan wel waardevermindering van voorraden. 
3. De TYA is niet aansprakelijk voor enige door de deelnemer te lijden schade, die het gevolg is van een doen of nalaten die 
te wijten is aan de opzet of bewuste roekeloosheid van de deelnemer.  
4. De aansprakelijkheid van TYA is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar verzekeraar 
wordt uitgekeerd. Als er geen uitkering vanuit de verzekeraar plaatsvindt dan is de aansprakelijkheid van TYA beperkt tot het 
factuurbedrag van de betreffende overeenkomst.  
5. De rechtsvordering tot schadevergoeding jegens TYA komt te vervallen, indien een verband houdende 
aansprakelijkstelling TYA niet bereikt zal hebben binnen twee maanden na het zich voltrekken van de schade brengende 
gebeurtenis. 
6. De deelnemer dient alle door de TYA redelijke gegeven instructies in acht te nemen. Alle risico’s van het niet naleven van 
de gegeven instructies zullen voor rekening komen van de deelnemer.  
 
Artikel 8. Auteurs- en eigendomsrecht 
Alle trainingsmateriaal is uitsluitend voor professioneel gebruik door de deelnemer van TYA  en TYA behoudt zich 
uitdrukkelijk het eigendom en auteursrecht voor van al het verstrekte trainingsmateriaal. 
 
 
Artikel 9. Bevoegde rechter en toepasselijk recht  
1. Op de met TYA gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen die voortvloeien uit de inhoud en/of de uitvoering van een overeenkomst waarop deze algemene 
voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechtelijke instantie in de 
vestigingsplaats van de TYA.   
 
Artikel 10. Klachten 
1. Onder een klacht valt, als de deelnemer niet tevreden is met de organisatie, met betrekking tot haar diensten. 
2. De deelnemer dient een klacht binnen 48 uur te melden bij de organisatie. Dit dient schriftelijk te gebeuren.  
3. Wordt de klacht pas na 48 uur ingediend, dan zal deze niet in behandeling worden genomen.  
4. Een ingediende klacht schort een eventuele betalingsverplichting niet op.  
5. De ontvangen klacht zal vertrouwelijk en met zorgvuldige aandacht worden behandeld en voor zover mogelijk binnen 30 
dagen worden afgehandeld. 


