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1. Begrippen 

Opdrachtnemer : De rechtspersoon die dienstverlening aanbiedt. 

Opdrachtgever : De rechtspersoon die dienstverlening wenst af te nemen van Opdrachtnemer. 

Partijen : Opdrachtnemer en Opdrachtgever die een overeenkomst voor levering van 

dienstverlening met elkaar wensen aan te gaan. 

Overeenkomst : Het document waarin door Partijen schriftelijk is vastgelegd welke 

dienstverlening, in welke omvang en onder welke voorwaarden door 

Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden geleverd. 

Dienstverlening : De in Overeenkomst opgenomen dienstverlening van Opdrachtnemer in de 

vorm van trainingen, workshops, begeleiding en/of support. 

Voorwaarden : De in dit document opgenomen bepalingen voor dienstverlening van 

Opdrachtnemer. 

Werkdagen : Maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur met uitzondering van nationale 

feestdagen. 

2. Identiteit Opdrachtnemer 

Naam : itslearning Nederland B.V. 

Handelsnamen : itslearning Nederland B.V. 

  itslearning Nederland 

  itslearning Netherlands 

Adres : Neptunusstraat 21, 7521 WC 

  Postbus 213, 7500 AM 

  Enschede, Nederland 

KvK-nummer : 08119983 

BTW-nummer : NL8125.87.017.B01 

Bankrekening : NL36 ABNA 0611 7866 72 

Telefoonnummer : 053 – 480 31 30 

Faxnummer : 053 – 480 31 31 

E-mailadres : info.nl@itslearning.com 

Website : www.itslearning.nl 

Support e-mail : support.nl@itslearning.com 

Supportsite : support.itslearning.nl 

3. Algemene bepalingen 

(1) Onderhavige Voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsopgaven en overeenkomsten van 

Opdrachtnemer voor Dienstverlening. Afwijkingen en aanvullingen van Voorwaarden zijn alleen 

geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Partijen. 

(2) De modules Algemeen, 2. Ontwikkeling van programmatuur, 3. Onderhoud van programmatuur, 

8. Opleidingen en trainingen, 9. Advisering, consultancy en projectmanagement en 10. Overige 

diensten van de ICT~Office Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-

Nederland onder nummer 30174840, maken onlosmakelijk onderdeel uit van Voorwaarden. 
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4. Omvang en prijzen 

(3) Prijsopgaven van Opdrachtnemer zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening. 

(4) Omvang en prijzen van Dienstverlening zijn vastgelegd in Overeenkomst. 

(5) Alle in Overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW. 

(6) Voor werkzaamheden buiten Werkdagen geldt een prijstoeslag van 50% per uur/dagdeel. 

(7) Trainingen en workshops: 

(7.1.) Trainingen en workshops zijn vrijgesteld van BTW. 

(7.2.) Prijzen van trainingen zijn inclusief voorbereiding, uitvoering, afronding, reistijd en –

kosten, trainingsmaterialen en bewijs van deelname/certificaat voor iedere deelnemer, 

doch exclusief eventuele toeslagen/kortingen en verblijfskosten. 

(7.3.) Prijzen van workshops zijn inclusief voorbereiding, uitvoering, afronding, en reistijd en –

kosten en bewijs van deelname voor iedere deelnemer, doch exclusief 

trainingsmaterialen, certificaten, eventuele toeslagen/kortingen en verblijfskosten. 

(7.4.) Het maximaal aantal deelnemers per training/workshop is uit kwaliteitsoverweging 

vastgesteld op 12 personen. Maximaal 3 extra personen kunnen deelnemen tegen een 

meerprijs van € 100,- per extra deelnemer. 

(8) Begeleiding: 

(8.1.) Telefonische begeleiding en begeleiding via e-mail worden berekend in eenheden van 30 

minuten. 

(8.2.) Bij werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever, wordt, ongeacht het daadwerkelijk 

aantal gewerkte uren, minimaal 3 uur plus 1 uur extra voor reistijd- en kosten per bezoek 

berekend. 

(8.3.) Begeleidingsuren kunnen niet worden ingewisseld voor andere dienstverlening. 

(9) Support: 

(9.1.) Het afsluiten van een overeenkomst voor support is verplicht in combinatie met een 

overeenkomst met Opdrachtnemer voor levering van een leerplatform. 

(9.2.) Support wordt berekend per gelicenseerde gebruiker voor het leerplatform met een 

minimumbedrag conform het vermelde bedrag op het bestelformulier. 

5. Levering 

(1) Werkzaamheden op locatie worden alleen binnen Nederland uitgevoerd, bijzondere gemeenten 

uitgesloten. 

(2) Annulering of verplaatsing van ingeplande werkzaamheden dient zo spoedig mogelijk te 

geschieden via e-mail. 

(3) Dienstverlening wordt als geleverd beschouwd na afronding van de overeengekomen 

werkzaamheden. 

(4) Overeenkomst eindigt automatisch na levering van Dienstverlening, 12 maanden na datum 

ondertekening van Overeenkomst door Opdrachtgever en na het verstrijken van de eventueel in 

Overeenkomst opgenomen duur. 

(5) Eventuele openstaande uren c.q. werkzaamheden komen bij beëindiging van Overeenkomst te 

vervallen. 
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(6) Opdrachtgever draagt zorg voor de aanwezigheid en correcte werking van benodigde 

(infrastructurele) voorzieningen om de overeengekomen werkzaamheden uit te kunnen voeren. 

Opdrachtnemer levert Opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden de betreffende 

specificaties aan. 

(7) Trainingen en workshops: 

(7.1.) Trainingen en workshops vinden plaats op locatie van Opdrachtgever. 

(7.2.) Voor opties op data gelden de volgende bepalingen: 

 Maximaal 1 datum kan eenmalig als optie worden vastgelegd indien deze datum 

minder dan 2 maanden in de toekomst ligt. De optie blijft tot 5 Werkdagen na 

aanvraag geldig. 

 Maximaal 2 data kunnen eenmalig als optie worden vastgelegd indien deze minimaal 

2 maanden in de toekomst liggen. De opties blijven tot 10 Werkdagen na aanvraag 

geldig. 

 Opties vervallen automatisch indien binnen de geldigheidstermijn geen getekende 

Overeenkomst is ontvangen. 

(7.3.) Na ontvangst van de getekende Overeenkomst wordt binnen 14 dagen contact 

opgenomen met Opdrachtgever om de eerste werkzaamheden in te plannen. 

(7.4.) Certificaten en bewijzen van deelname worden na uitvoering van een training verstrekt 

aan iedere deelnemer die op basis van een getekende presentielijst hier aanspraak op 

maakt. Het toekennen van certificaten vindt plaats naar beoordeling van de medewerker 

van Opdrachtnemer die de training heeft verzorgd. 

(7.5.) Opdrachtgever draagt verantwoordelijkheid voor de keuze en geschiktheid van trainingen 

en workshops voor haar deelnemers. Dit geldt ook als Opdrachtnemer een deelnemer 

toelaat tot een training of workshop waarvoor toelatingsnormen gelden. Het ontbreken 

van de vereiste voorkennis bij deelnemers zal in geen geval afbreuk doen aan de 

verplichtingen van Opdrachtgever op grond van Overeenkomst. 

(8) Begeleiding: 

(8.1.) Begeleiding kan telefonisch, via e-mail en op locatie worden uitgevoerd. 

(8.2.) De aard van de werkzaamheden wordt bepaald in onderling overleg tussen 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Het is Opdrachtnemer toegestaan om 

werkzaamheden te weigeren. 

(8.3.) Het moment waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt bepaald in onderling 

overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 

(8.4.) Opdrachtnemer verstrekt maximaal 4 keer per jaar, op verzoek van Opdrachtgever, een 

schriftelijk overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden en de bijbehorende 

tijdsbesteding. 

(9) Support: 

(9.1.) Support wordt alleen geleverd indien hiervoor een aanvraag is gedaan via de supportsite 

(support.itslearning.nl), via e-mail (support.nl@itslearning.com) of per telefoon. 

(9.2.) Supportaanvragen kunnen alleen worden gedaan door de in Overeenkomst vermelde 

contactpersonen voor support. Aanvragen van andere aan Opdrachtgever gelieerde 

personen kunnen door Opdrachtnemer worden geweigerd. 
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(9.3.) Opdrachtgever is verplicht om gedurende de duur van Overeenkomst jaarlijks een 

updatetraining af te nemen voor de in Overeenkomst opgenomen contactpersonen voor 

support. 

(9.4.) Gegevens van de in Overeenkomst vermelde contactpersonen voor support kunnen door 

Opdrachtgever gewijzigd worden door middel van een schriftelijk verzoek (e-mail) aan 

Opdrachtnemer. 

(9.5.) Aanvragen worden binnen 24 uur op Werkdagen beantwoord en kunnen via de 

supportsite worden gevolgd. 

6. Facturatie 

(1) Facturatie vindt plaats na ontvangst van de door Opdrachtgever getekende Overeenkomst of na 

aanvang van de werkzaamheden. 

(2) Eventuele toeslagen worden na levering gefactureerd. 

(3) Indien ingeplande werkzaamheden binnen 7 dagen voor aanvang van de desbetreffende 

werkzaamheden door Opdrachtgever worden verschoven of geannuleerd, wordt 25% van de 

prijs van de desbetreffende werkzaamheden in rekening gebracht. 

(4) In het geval van begeleiding wordt bij overschrijding van het aantal beschikbare uren de extra 

uren achteraf tegen het standaardtarief van Opdrachtnemer in rekening gebracht. 

7. Rechten en aansprakelijkheid 

(1) Bij onvoorziene omstandigheden, waaronder ziekte van de medewerker van Opdrachtnemer die 

ingeplande werkzaamheden dient uit te voeren, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om 

werkzaamheden tot op de dag van uitvoering te verplaatsen. 

(2) Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld indien werkzaamheden om redenen 

buiten haar invloedsfeer niet kunnen plaatsvinden. 

(3) Toepassing en gebruik van door Opdrachtnemer gegeven adviezen zijn voor eigen rekening en 

risico van Opdrachtgever. 

(4) Alle trainings-/workshopmaterialen en overige documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en 

mogen dientengevolge niet worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van 

Opdrachtnemer. 

8. Klachtenprocedure 

(1) Opdrachtnemer streeft ernaar om Opdrachtgever ten alle tijde de hoogste kwaliteit te leveren 

met haar Dienstverlening. Mocht Opdrachtgever onverhoopt niet tevreden zijn over de 

geleverde Dienstverlening door Opdrachtnemer, dan verneemt Opdrachtnemer dat graag. 

(2) Indien Opdrachtgever een klacht heeft, dan wordt daarvoor de volgende procedure gehanteerd: 

(2.1.) Opdrachtgever dient een klacht via e-mail in te dienen en te versturen naar 

info.nl@itslearning.com ter attentie van de directie van Opdrachtnemer. 

(2.2.) Opdrachtgever ontvangt binnen 10 werkdagen een bevestiging van ontvangst van de 

ingediende klacht via e-mail. 
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(2.3.) De directeur services van Opdrachtnemer neemt de klacht in behandeling en draagt zorg 

voor een passende reactie of oplossing. Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld 

door Opdrachtnemer. 

(2.4.) Binnen 15 werkdagen na ontvangst van de klacht, ontvangt Opdrachtnemer een voorstel 

met een oplossing voor de klacht. Indien er een langere tijd nodig is om onderzoek te 

doen naar de klacht, wordt Opdrachtgever hiervan binnen 15 werkdagen na ontvangst 

van de klacht in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Tevens ontvangt 

Opdrachtgever een indicatie wanneer Opdrachtnemer verwacht uitsluitsel te kunnen 

geven. 

(2.5.) Opdrachtgever dient via e-mail aan te geven aan Opdrachtnemer of hij al dan niet 

akkoord is met het voorstel. Is Opdrachtgever akkoord met de inhoud van het voorstel, 

dan gaat Opdrachtnemer over tot het uitvoeren van het voorstel. Is Opdrachtgever niet 

akkoord, dan doet Opdrachtnemer binnen 15 werkdagen een nieuw voorstel. 

(2.6.) Is Opdrachtgever akkoord met de inhoud van het nieuwe voorstel, dan gaat 

Opdrachtnemer over tot het uitvoeren van dat voorstel. Is Opdrachtgever opnieuw niet 

akkoord, dan heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om een ‘bindend advies’ aan te 

vragen bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Haarlem (www.sgoa.eu). 

Opdrachtnemer zal haar volledige medewerking verlenen aan een dergelijke procedure. 

De uitkomst van het ‘bindend advies’ is bindend en eventuele consequenties die hieruit 

voortvloeien worden door Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk afgehandeld. 

(2.7.) Ingediende klachten worden door Opdrachtnemer geregistreerd en voor een periode van 

vijf jaren bewaard. 


