
Betalings,- en Leveringsvoorwaarden 

Definities 

1. Lucienne Gravestein h.o.d.n. De Nieuwe IB Opleiding, gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 53354915 

2. Klant: Degene die de dienst afneemt bij De Nieuwe IB Opleiding 

3. Partijen: De Nieuwe IB Opleiding en klant samen.  

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.  

 

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden 

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en/of producten 

door of namens De Nieuwe IB Opleiding.  

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze leveringsvoorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.  

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene en/of leveringsvoorwaarden van de klant of derden 

uitdrukkelijk uit.  

 

Gevolg niet tijdig betalen 

1. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het 

verschuldigde bedrag op IBAN NL25 INGB 0004 5619 65 ten name van Lucienne Gravestein te Amsterdam. Zonder volledige betaling 

is het niet mogelijk om deel te nemen aan de opleiding bij De Nieuwe IB Opleiding.  

2. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is De Nieuwe IB Opleiding gerechtigd in rekening te brengen vanaf de 

dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend.  

3. Wanneer de klant in verzuim is, is hij/zij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd 

aan De Nieuwe IB Opleiding. 

4. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoedingen voor buitengerechtelijke incassokosten. 

5. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag De Nieuwe IB Opleiding haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn/haar 

betalingsverplichting heeft voldaan. 

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van De Nieuwe IB 

Opleiding op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

7. Weigert de klant zijn/haar medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door De Nieuwe IB Opleiding, dan is hij/zij nog 

steeds verplicht de volledige overeengekomen prijs aan De Nieuwe IB Opleiding te betalen.  

 

Opschortingsrecht 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enig uit deze overeenkomst voortvloeiende 

verbintenis op te schorten.  

 

Verrekening 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan De Nieuwe IB Opleiding te verrekenen met een 

vordering op De Nieuwe IB Opleiding. 

 

Garantie 

Partijen gaan een overeenkomst aan met een dienstverlenend karakter en bevat voor De Nieuwe IB Opleiding enkel een inspanningsverplichting 

en dus geen resultaatsverplichting. 

 

Uitvoering van de dienstverlening 

1. De Nieuwe IB Opleiding voert dienstverlening uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed 

vakmanschap uit.  

2. De Nieuwe IB Opleiding heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 

3. De uitvoering van de dienstverlening geschiedt na betaling door de klant. 

 

 

Duur van de betreffende dienst 

1. De Nieuwe IB Opleiding biedt toegang tot de online academie aan de klant voor de duur van de opleiding (6 maanden), tenzij partijen 

uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.  

 

Beëindiging dienst voor bepaalde tijd of ontbinding 

1. Het is niet mogelijk om tussentijds te beëindigen. 

2. De klant heeft het recht op ontbinding wanneer De Nieuwe IB Opleiding toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar 

verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.  

3. Is de nakoming van de verplichtingen door De Nieuwe IB Opleiding niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas 

plaatsvinden nadat De Nieuwe IB Opleiding in verzuim is. 

4. De Nieuwe IB Opleiding heeft het recht om de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen niet of 

niet volledig nakomt. 

 

Uitvoering 

1. De Nieuwe IB Opleiding zal zich inspannen om de dienstverlening naar beste kunnen uit te voeren en garandeert de vastgestelde 

afspraken tijdig en volledig na te komen, een en ander conform de wet en maatschappelijk gebruik en met inachtneming van de zorg 

van een goed dienstverlener op grond van artikel 7:401 BW.  

2. Indien De Nieuwe IB Opleiding op enig moment voorziet dat zij haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet naar behoren kunnen 

worden nagekomen, dient De Nieuwe IB Opleiding de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.  

 

Geheimhouding 

1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij/zij van De Nieuwe IB Opleiding ontvangt geheim. 

2. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: 



 Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg 

was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant. 

 Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht. 

 

Intellectueel eigendom en copyright 

1. Het intellectueel eigendomsrecht van het cursusmateriaal ligt te allen tijde bij De Nieuwe IB Opleiding. 

2. Het copyright berust zich bij De Nieuwe IB Opleiding. 

 

De hieronder genoemde onderneming verklaart, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ondergetekende, het volgende:  

Vrijwaring 

De klant vrijwaart De Nieuwe IB Opleiding tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door De Nieuwe IB Opleiding geleverde 

diensten.  

 

Klachten 

De Nieuwe IB Opleiding heeft een klachtenregeling opgesteld voor om cursisten van De Nieuwe IB Opleiding de gelegenheid te geven een klacht 

in te dienen. Deze klachtenregeling is te vinden op de website www.denieuweibopleiding.nl en is opvraagbaar per email via 

support@luciennegravestein.nl. 

 

 Ingebrekestelling 

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan De Nieuwe IB Opleiding.  

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling De Nieuwe IB Opleiding ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.  

 

Overmacht 

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van De Nieuwe IB Opleiding in de nakoming van enige 

verplichting ten aanzien van de klant niet aan De Nieuwe IB Opleiding kan worden toegerekend in een van de wil van De Nieuwe IB 

Opleiding onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk 

wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van De Nieuwe IB Opleiding kan worden verlangd. 

2. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor De Nieuwe IB Opleiding 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan 

nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat De Nieuwe IB Opleiding er weer aan kan voldoen. 

3. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst 

schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.  

4. De Nieuwe IB Opleiding is in een overmacht situatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de 

overmacht toestand enig voordeel geniet.  

 

Wijziging leveringsvoorwaarden 

1. De Nieuwe IB Opleiding is gerechtigd deze leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2. Wijzigingen van onderschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal De Nieuwe IB Opleiding zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 

4. Een consument is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de leveringsvoorwaarden op te zeggen.  

 

Overgang van rechten 

Rechten van de klant voorvloeiende uit de overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de 

voorafgaande schriftelijke instemming van De Nieuwe IB Opleiding.  

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige 

bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat 

De Nieuwe IB Opleiding bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

 

Toepasselijk recht en bevoegd rechter 

1. Op deze voorwaarden en iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2. De Nederlandse rechter is het arrondissement waar De Nieuwe IB Opleiding is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen 

van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.  
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