ALGEMENE VOORWAARDEN NYSINGH ACADEMY
Artikel 1

Toepasselijkheid

Op alle door Nysingh advocaten – notarissen N.V. (hierna te noemen: Nysingh), handelend in het
kader van de “Nysingh Academy” en in dat kader aan een contractspartij (hierna te noemen:
afnemer) gedane aanbiedingen en met afnemer gesloten overeenkomsten ter zake van
opleidingen en cursussen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
Artikel 2
2.1
2.2

2.3
2.4

2.5

De door Nysingh uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend.
Tussen Nysingh en afnemer komt een overeenkomst tot stand nadat Nysingh een
opdracht/inschrijving door afnemer schriftelijk (waaronder ook e-mail wordt begrepen) heeft
aanvaard.
Nysingh zal de overeenkomst, die moet worden gezien als een inspanningsverbintenis, naar
beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Nysingh heeft het recht de overeenkomst of een gedeelte daarvan te laten uitvoeren door
door haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen. De
toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
Afnemer stemt ermee in dat Nysingh digitaal met hem en met derden communiceert.

Artikel 3
3.1
3.2

3.3

3.4

Aanbiedingen; totstandkoming en uitvoering overeenkomst

Prijzen; betaling

Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en gelden in Euro’s.
Het door afnemer aan Nysingh verschuldigde bedrag dient binnen veertien dagen na
factuurdatum te zijn voldaan en in ieder geval vóór de aanvang van de betreffende
opleiding/cursus door Nysingh te zijn ontvangen op de aangegeven bankrekening.
Ingeval van niet-tijdige betaling is afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf het moment
van in verzuim treden een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke
rente.
Indien Nysingh invorderingsmaatregelen treft tegen afnemer die in verzuim is, komen de
buitengerechtelijke kosten, die worden gesteld op 15% van het bedrag van de openstaande
facturen, met een minimum van € 100,-- (te vermeerderen met BTW) ten laste van
afnemer.

Artikel 4

Intellectuele- en industriële eigendom

Nysingh behoudt zich alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom voor, waaronder
(maar niet daartoe beperkt) de auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, databankrechten,
modelrechten en handelsnaamrechten. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen berusten de
intellectuele- en industriële eigendomsrechten bij Nysingh.
Artikel 5
5.1

Aansprakelijkheid

Nysingh is jegens afnemer slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg
is van een aan Nysingh toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van haar

5.2

5.3

5.4

5.5.

verplichtingen uit de overeenkomst en indien en voor zover de schade bij normale
vakkennis en ervaring had kunnen worden vermeden.
De aansprakelijkheid van Nysingh jegens afnemer is verder steeds beperkt tot het bedrag
waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Nysingh in het desbetreffende geval
aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de
desbetreffende polis. Indien en voor zover geen uitkering krachtens bedoelde verzekering
mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid van Nysingh beperkt tot een bedrag van
€ 100.000,--.
De beperking van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden geldt ook ten behoeve
van niet-ondergeschikten (waaronder ook derden moeten worden begrepen) die de
overeenkomst (mede) uitvoeren. Deze bepaling dient te worden beschouwd als een
derdenbeding als bedoeld in de artikelen 6:253 – 256 BW.
Afnemer is uitsluitend gerechtigd Nysingh aan te spreken tot het in lid 2 van dit artikel
bedoelde bedrag. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, advocaten,
(kandidaat-)notarissen en (bestuurders van) praktijkvennootschappen van aandeelhouders
van Nysingh is uitgesloten. Deze bepaling dient te worden beschouwd als een
derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 – 256 BW.
De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of bewuste roekeloosheid van
Nysingh en/of van haar leidinggevenden.

Artikel 6
6.1
6.2

Afnemer kan tot 8 dagen vóór de datum van aanvang van de opleiding/cursus kosteloos
schriftelijk annuleren. Na dat tijdstip is afnemer de volledige prijs aan Nysingh verschuldigd.
Indien afnemer niet in staat is een opleiding/cursus bij te wonen, kan hij in zijn plaats een
vervanger aan de opleiding/cursus laten deelnemen.

Artikel 7
7.1

7.2

7.3

Annulering

Privacy

Nysingh verwerkt een aantal persoonlijke gegevens van afnemer, te weten: voor- en
achternaam, adres, functie, telefoonnummer(s), faxnummer, e-mailadres, betaalgegevens
en eventueel juridische interesses. Het doel van de verwerking van deze persoonlijke
gegevens is Nysingh in staat te stellen haar overeenkomst(en) met afnemer uit te voeren
en afnemer eventueel op de hoogte te houden van relevante juridische ontwikkelingen en
uit te nodigen voor door Nysingh georganiseerde bijeenkomsten.
Alle door afnemer verstrekte persoonsgegevens zullen door Nysingh vertrouwelijk worden
behandeld en alleen worden gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor de hiervoor
genoemde doelen. Nysingh zal persoonsgegevens van afnemer ook niet zonder
toestemming van afnemer doorgeven aan derden, tenzij dit volgens de wet is vereist. Wel
maakt Nysingh gebruik van serviceproviders die in opdracht van Nysingh gegevens
verwerken. Nysingh verleent dergelijke serviceproviders uitsluitend toegang tot persoonlijke
gegevens van afnemer nadat met hen verwerkersovereenkomsten zijn gesloten. Nysingh
zorgt ervoor dat gegevens van afnemer niet buiten de Europese Economische Ruimte
worden bewaard of worden doorgegeven. Nysingh bewaart de persoonsgegevens die zij
verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, dan wel
op grond van de wet of het gerechtvaardigd belang van Nysingh is vereist.
Nysingh heeft technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om
gegevens van afnemer te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang
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7.4

7.5

door derden. Waar Nysingh zelf derden inschakelt is de verwerking van persoonsgegevens
gewaarborgd door verwerkersovereenkomsten die aan de eisen van de regelgeving
voldoen.
Nysingh zal voornamelijk met afnemer communiceren door middel van e-mail. Nysingh
gebruikt daarbij het TLS-protocol wat een beveiligde en versleutelde verbinding voor e-mail
opzet, mits ook de systemen aan de zijde van afnemer daarvoor zijn ingericht. Indien dat
niet het geval is, vindt de verzending onbeveiligd plaats, de e-mail kan dan eerder
onderschept worden door derden. Voor dat risico en eventueel daaruit voortvloeiende
schade is Nysingh niet aansprakelijk. Indien afnemer dat risico en de mogelijke schade
wenst te vermijden, dient afnemer dat per omgaande aan Nysingh te laten weten. Nysingh
is bereid in overleg met afnemer te bezien welke encryptie- en beveiligingsmaatregelen
kunnen worden geboden door de computersystemen van Nysingh en afnemer.
Desgewenst is Nysingh bereid alleen schriftelijk en per telefax met afnemer te
communiceren. Indien Nysingh daarover niet van afnemer verneemt, gaat zij er vanuit dat
geen bezwaar bestaat tegen het communiceren door middel van de algemeen aanvaarde
internet e-mailstandaard, waar mogelijk uitgebreid met het TLS-protocol.
Afnemer kan altijd een verzoek bij Nysingh indienen indien:
afnemer wil weten of en, zo ja, welke persoonsgegevens Nysingh van afnemer verwerkt;
afnemer zijn persoonsgegevens wil verbeteren; afnemer persoonsgegevens wil wissen;
afnemer de verwerking van persoonsgegevens wil beperken; afnemer bezwaar wil maken
tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens; afnemer wil dat Nysingh
persoonsgegevens overdraagt aan afnemer of een andere organisatie.
Afnemer heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens als toezichthoudende autoriteit.

Artikel 8
8.1

8.2

Geschilbeslechting; toepasselijk recht

Geschillen zullen, ingeval de rechtbank bevoegd is, in eerste instantie bij uitsluiting worden
beslecht door de Rechtbank Gelderland (locatie Arnhem). Dit geldt niet indien de sector
kanton van de rechtbank bevoegd is.
Op elke overeenkomst tussen Nysingh en afnemer is Nederlands recht van toepassing.
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