
Algemene voorwaarden Hogeschool IPABO 
 
1. Begrippen 
Hogeschool IPABO (verder IPABO): de onderwijsdiensten aanbiedende rechtspersoon. 
Activiteit: de door IPABO georganiseerde cursus, opleiding, seminar, congres, studiedag of gebeurtenis. 
Open activiteit: een activiteit waaraan iedereen kan deelnemen die voldoet aan door IPABO gestelde 
toelatingscriteria, ongeacht de organisatie waar deze persoon werkt. 
Gesloten activiteit: een activiteit die georganiseerd wordt voor medewerkers uit één organisatie of uit een beperkt aan-
tal vooraf vastgestelde organisaties. Het programma van de gesloten activiteit wordt in nauw overleg met de opdrachtge-
ver(s) samengesteld. 
Deelnemer: de persoon die voor een activiteit is ingeschreven en daadwerkelijk de activiteit gaat volgen. 
Opdrachtgever: de organisatie van wie de medewerkers deelnemen aan een gesloten activiteit c.q. intermediair die 
namens een organisatie van wie de medewerkers deelnemen aan een gesloten activiteit  de opdracht verstrekt. 
Contractant: de opdrachtgever en degene die zich naast de deelnemer en/of opdrachtgever aansprakelijk heeft gesteld 
voor de inschrijving en de betaling van de activiteit. 
Annuleren: het per brief opzeggen van de ingeschreven deelname aan de activiteit bij de administratie van de activiteit 
door de deelnemer, opdrachtgever of contractant dan wel het door IPABO niet door laten gaan van een open of gesloten 
activiteit. 
 
2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van IPABO en alle overeenkomsten waarbij IPABO 
partij is. 
2.2 Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van eerdere algemene voorwaarden van IPABO. 
2.3 Door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover deze uit-
drukkelijk schriftelijk door IPABO zijn aanvaard. 
2.4 Bedingen die afwijken van de in de algemene voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor 
zover zij in overleg met IPABO schriftelijk tot stand zijn gekomen en door IPABO als zodanig zijn aanvaard.  
2.5 In alle gevallen waarin een overeenkomst met de opdrachtgever eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de 
betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is.  
2.6 IPABO is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van 
reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door 
middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina’s van IPABO. Indien de opdrachtge-
ver wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding 
van de wijzigingen, het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de datum waarop de gewij-
zigde algemene voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de opdrachtgever geacht de 
wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard. 
 
3. Offertes en aanbiedingen 
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van IPABO zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. 
Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ont-
leend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is 
dan wel niet meer in dezelfde vorm beschikbaar is. 
3.2 IPABO kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de deelnemer/opdrachtgever, contractant 
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of 
verschrijving bevat. 
3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, even-
tuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administra-
tiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 
3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgeno-
men aanbod dan is IPABO daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende 
aanvaarding tot stand, tenzij IPABO schriftelijk anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht IPABO niet tot 
het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen 
of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.  
 
4. Gesloten activiteiten 
4.1 IPABO zal de gesloten activiteiten conform offerte uitvoeren indien IPABO binnen twee maanden na dagtekening van 
de offerte deze door opdrachtgever ondertekend retour heeft ontvangen. 
4.2 De facturering vindt plaats conform offerte. 
4.3 Na het verstrekken van de opdracht ontvangt de opdrachtgever de nota’s conform het gestelde in de offerte.  
4.4. Deze nota’s dienen binnen veertien dagen na dagtekening volledig te worden voldaan. Ook voor de betaling van de 
nota voor gesloten activiteiten gelden de artikelen 15 en 16 van deze voorwaarden. 
 
 
5. Contractsduur;  uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging 
5.1 De overeenkomst tussen IPABO en de deelnemer/opdrachtgever wordt aangegaan  
voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schrifte-
lijk anders overeenkomen. 
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5.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeenge-
komen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
Bij overschrijding van een termijn dient de deelnemer/opdrachtgever IPABO derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 
IPABO dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 
5.3 IPABO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap 
uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.  
5.4 IPABO heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid 
van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
5.5 Indien door IPABO of door IPABO ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden 
verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever 
kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.  
5.6 Levering geschiedt af bedrijf van IPABO. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat 
deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van 
informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is IPABO gerechtigd de zaken op te slaan voor reke-
ning en risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtge-
ver over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan. 
5.7 IPABO is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzon-
derlijk te factureren.  
5.8 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan IPABO de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende 
fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft 
goedgekeurd.  
5.9 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IPABO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of 
waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de over-
eenkomst, tijdig aan IPABO worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens 
niet tijdig aan IPABO zijn verstrekt, heeft IPABO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de 
uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening 
te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan IPABO ter be-
schikking heeft gesteld. IPABO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat IPABO is uitgegaan van 
door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
5.10 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk 
is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeen-
komst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de 
opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of 
kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen 
werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. IPABO zal daarvan 
zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opge-
geven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de over-
eenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 
5.11 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is IPABO gerechtigd om daaraan 
eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen IPABO bevoegde persoon en de opdracht-
gever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het 
alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de 
gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van IPABO op en is voor de opdrachtgever geen grond om de over-
eenkomst op te zeggen of te annuleren. 
5.12 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan IPABO een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien 
dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten 
werkzaamheden of te leveren zaken. Of hiervan sprake is, is ter uitsluitende beoordeling van IPABO. 
5.13 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen met de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens 
IPABO gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van IPABO daardoor direct of 
indirect ontstaan. 
5.14 Indien IPABO met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is IPABO niettemin te 
allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd 
is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of 
verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et 
cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 
5.15 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en 
plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever gerechtigd de 
overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij: 
- IPABO alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; 
- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op IPABO rustende verplichting ingevolge de wet;  
- bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; 
-  in het geval van levering van een zaak, bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal 

plaatsvinden.  
 
6. Overmacht, recht van wijziging en uitval docent 
6.1 IPABO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien 
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hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de 
wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  
6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in 
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop IPABO 
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor IPABO niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen in het 
bedrijf van IPABO of van derden daaronder begrepen. IPABO heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien 
de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat IPABO zijn verbintenis had 
moeten nakomen. 
6.3 IPABO kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. 
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, 
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
6.4 Voorzoveel IPABO ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels ge-
deeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelf-
standige waarde toekomt, is IPABO gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat 
te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeen-
komst.  
6.5  IPABO kan, met inachtneming van kwaliteit, in afwijking van voorafgaande publicatie of bekendmaking, docenten, 
trainers, adviseurs en cursusleiding wijzigen zonder dat hieruit voor de opdrachtgever en/of deelnemer het recht voort-
vloeit diens inschrijving te annuleren. Indien vervanging van een zieke en/of verhinderde docent niet mogelijk is infor-
meert IPABO de opdrachtgever en/of deelnemer zo snel mogelijk, en geeft IPABO alternatieve data. Uitval van docenten 
is voor de opdrachtgever en/of deelnemer geen reden voor kosteloze annulering. De deelnemer en/of opdrachtgever 
heeft bij ziekte en/of verhindering van een docent geen recht op (schade)vergoeding, ook niet als IPABO enig voordeel 
mocht hebben door deze overmacht. 

7. Eigendomsvoorbehoud 
7.1 Het door IPABO in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van IPABO totdat de deelne-
mer/opdrachtgever alle verplichtingen uit de met IPABO gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 
7.2 Het door IPABO geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht 
en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De deelnemer/opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigen-
domsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.  
7.3 De deelnemer/opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om 
de eigendomsrechten van IPABO veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de deelnemers/opdrachtgever verplicht om 
IPABO daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de deelnemer/opdrachtgever zich om het onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade 
alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan IPABO ter inzage te geven. Bij een 
eventuele uitkering van de verzekering is IPABO gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de deel-
nemer/opdrachtgever zich er jegens IPABO bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat 
kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 
7.4 Voor het geval IPABO zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de deelne-
mer/opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan IPABO en door IPABO aan te 
wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van IPABO zich bevinden en deze terug te nemen. 
7.5 Het is de opdrachtgever/deelnemer niet toegestaan om door IPABO ter beschikking gestelde documenten, cursus-
materiaal of ander materiaal voor een ander doel te gebruiken, dan voor de betreffende activiteit, aan een ander – al dan 
niet om niet – ter beschikking te stellen of te vervreemden. 
 
8.Auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom 
8.1 Alle intellectuele vermogensrechten waaronder mede begrepen de auteursrechten, ter zake van alle door IPABO 
vervaardigde en/of verspreide documentatie, studiemateriaal en overige door IPABO geleverde zaken berusten bij IPA-
BO, diens toeleveranciers of door haar ingeschakelde derden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen 
wordt nimmer enig intellectueel vermogensrecht of auteursrecht aan de opdrachtgever/deelnemer overgedragen. 
8.2 IPABO zal de opdrachtgever vrijwaren tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen zij lever-
de inbreuk maakt op een in Nederland te handhaven recht van intellectuele eigendom. Indien een hier bedoelde actie 
door een derde wordt ingesteld, heeft IPABO het recht het geleverde te wijzigen of te vervangen door een gelijkwaardig 
product. De in dit lid bedoelde vrijwaring vervalt wanneer de opdrachtgever niet binnen veertien (14) werkdagen nadat hij 
van een dergelijke actie van een derde kennis heeft genomen, die actie schriftelijk aan IPABO meldt. De opdrachtgever 
zal alle relevante stukken onverwijld aan IPABO ter hand stellen. IPABO zal met uitsluiting van ieder ander gerechtigd 
zijn de wijze van verweer te bepalen, eventuele schikkingsonderhandelingen te voeren en een vaststellingsovereen-
komst te sluiten. 
8.3 De opdrachtgever/deelnemer zal merken, handelsnamen, andere aanduidingen van intellectuele eigendom en/of 
identificatienummers en dergelijke niet van het geleverde verwijderen. 
8.4 De opdrachtgever/deelnemer dient zich te onthouden van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op voornoem-
de rechten van IPABO en alle intellectuele vermogensrechten van IPABO te respecteren. In geval van overtreding van 
dit artikel verbeurt de opdrachtgever /deelnemer een in zijn geheel opeisbare boete van € 2.500,-- voor elke overtreding 
en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd de aan IPABO overigens ter zake toekomende rechten, waar-
onder het recht op nakoming en/of schadevergoeding of winstafdracht.  
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9. Aansprakelijkheid 
9.1 IPABO aanvaardt, tenzij sprake is van opzet of grove schuld geen aansprakelijkheid voor:  
a.) letsel en andere schaden toegebracht aan de deelnemer en verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van 
de deelnemer,en  
b.) gevolgschaden waaronder in ieder geval wordt verstaan schade die het gevolg is van deelname aan een activiteit, 
gebruik van lesmateriaal van of voorgeschreven door IPABO, uitval van een activiteit en uitval van de persoon die de 
activiteit zou verzorgen. 
9.2 IPABO doet er alles aan om fouten in het onderwijs en het studiemateriaal te voorkomen. Mochten er klachten zijn, 
dan verzoekt IPABO deze schriftelijk in te dienen. IPABO zal al het mogelijke doen de klacht zo spoedig mogelijk en naar 
volle tevredenheid te verhelpen. De eventuele aansprakelijkheid van IPABO is beperkt tot maximaal het door de op-
drachtgever/deelnemer betaalde cursusgeld. 
 
10. Bescherming persoonsgegevens 
10.1 Alle door de opdrachtgever/deelnemer verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van IPABO. De 
gegevens worden gebruikt voor een verantwoord klantbeheer en verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het inschrijven van 
deelnemers, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over 
activiteiten of daaraan gerelateerde informatie.  
10.2 IPABO verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. De deelnemer heeft het recht op toegang tot en verbete-
ring van de eigen gegevens. Als de deelnemer geen informatie meer wil ontvangen, kan dat schriftelijk worden meege-
deeld aan de administratie van IPABO. Voor IPABO is een functionaris gegevensbescherming aangesteld, die is aan-
gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 
 
11. Algemene regels voor inschrijving en deelname 
11.1 Een inschrijving komt tot stand door: 
a.) het retourneren van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier,  
b.) elektronische aanmelding via de website van IPABO, een en ander conform de 
instructies van IPABO of  
c.) bij telefonische aanmelding na de schriftelijke bevestiging door IPABO 
11.2 De inschrijving wordt op het ogenblik van ontvangst van het inschrijfformulier door IPABO aanvaard, tenzij het te-
gendeel schriftelijk aan de deelnemer of contractant wordt meegedeeld. Deze mededeling kan in ieder geval gedaan 
worden indien er te weinig aanmeldingen voor een betreffende activiteit zijn, een en ander ter uitsluitende beoordeling 
van IPABO. De inschrijving betreft de gehele duur van de activiteit, ongeacht het aantal perioden waaruit die activiteit 
bestaat. De inschrijving geeft eerst recht op deelname aan de activiteit, wanneer IPABO heeft aangegeven dat de activi-
teit definitief doorgang zal vinden, en de betaling is voldaan en/of is voldaan aan de voor die activiteit geldende beta-
lingsvoorwaarden. 
11.3 Gelden er voor de activiteit bepaalde vooropleidingseisen, dan dient de deelnemer een gewaarmerkte kopie van het 
vereiste diploma en/of de vereiste cijferlijst mee te zenden alvorens een inschrijving geaccepteerd kan worden 
11.4 IPABO heeft het recht een deelnemer te weigeren indien naar het inzicht van IPABO niet wordt 
voldaan aan de toelatingscriteria, een en ander ter uitsluitende beoordeling van IPABO. 
11.5 Bij een activiteit gericht op examens voor derden, is de deelnemer en/of opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor 
tijdige aanmelding voor deze examens. Het niet tijdig aangemeld zijn voor examens en als gevolg daarvan niet deel 
kunnen nemen aan deze examens kan nimmer leiden tot enige aansprakelijkheid voor IPABO. 
11.6 De deelnemer is verplicht tijdens het volgen van de open activiteit het bewijs van inschrijving bij zich te hebben en 
op verzoek van de docent of trainer te tonen. In het geval de deelnemer tijdens het volgen van de activiteit het bewijs van 
inschrijving niet kan tonen is de docent of trainer gerechtigd de deelnemer van verdere deelname aan die activiteit uit te 
sluiten. Het als gevolg hiervan niet deel kunnen nemen aan de activiteit kan nimmer leiden tot de verplichting van IPABO 
tot teruggave van (een deel van) het inschrijvingsgeld dan wel vergoeding van enige andere schade.  
 
12. Nadere regels voor voltijd- en deeltijdstudenten aan de IPABO 
12.1 Voor deelnemers die zich inschrijven als voltijd- of deeltijdstudent aan de IPABO en op wie de Wet op het Hoger 
onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) van toepassing is, zijn op de overeenkomst die zij met IPABO sluiten 
naast deze algemene voorwaarden ook de meest recente Regeling Inschrijving en collegegeld van toepassing.  
12.2 Deze Regeling Inschrijving en collegegeld is beschikbaar via de website van IPABO en wordt op eerste verzoek 
kosteloos aan de deelnemer toegezonden. 
 IPABO is gerechtigd deze Regeling Inschrijving en collegegeld te wijzigen en zo nodig aan te passen aan wijzigingen in 
de toepasselijke wetgeving. 
 
13. Annulering door wederpartij 
13.1 Voor een activiteit met een duur korter dan 6 maanden is de wederpartij bij annulering: 

- tot uiterlijk één maand voor de geplande startdatum geen kosten verschuldigd; 
- binnen een maand voor de geplande startdatum 50% van het cursusgeld verschuldigd; 
- op of na de geplande startdatum 100% van het cursusgeld verschuldigd; 

13.2 Voor een activiteit met een duur langer dan 6 maanden is de wederpartij bij annulering: 
-  tot uiterlijk 3 maanden voor de geplande startdatum geen kosten verschuldigd; 
- tussen 3 maanden en 1 maand voor de geplande startdatum 25% van het cursusgeld verschuldigd; 



Pagina 5 van 6 
 

- binnen een maand voor aanvang 50% van het cursusgeld verschuldigd; 
-  op of na de geplande startdatum 100% van het cursusgeld verschuldigd; 

 
14. Annulering door IPABO 
14.1 IPABO beslist over het al dan niet doorgaan van een open activiteit uiterlijk vier weken voor de 
geplande startdatum, en behoudt zich het recht voor deze beslissing op te schorten tot uiterlijk twee weken voor de ge-
plande startdatum. In het geval van opschorting zal IPABO de opdrachtgever of deelnemer schriftelijk in kennis stellen 
dat zij de definitieve beslissing over het al dan niet doorgaan nog voor twee weken heeft opgeschort.  
14.2 Indien er naar het oordeel van IPABO onvoldoende aanmeldingen zijn, kan IPABO een open activiteit annuleren, 
een en ander uitsluitend ter beoordeling van IPABO. In dat geval restitueert IPABO het reeds betaalde cursusgeld. 
14.3 IPABO heeft het recht een open activiteit op een andere dan de geplande vestiging laten plaatsvinden. In dat geval 
heeft de opdrachtgever/deelnemer het recht om binnen twee weken nadat de verplaatsing bekend gemaakt is, de activi-
teit te annuleren. IPABO restitueert bij een annulering om deze reden het reeds betaalde cursusgeld. 
14.4 IPABO is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden: 
- indien de deelnemer/opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig na-

komt,  
- indien na het sluiten van de overeenkomst IPABO ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te 

vrezen dat de deelnemer/opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,  
- indien de deelnemer/opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor 

de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of  
- indien door de vertraging aan de zijde van de deelnemer/opdrachtgever niet langer van IPABO kan worden 

gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 
 
15. Betalingsvoorwaarden 
15.1 De betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum of voor de vervaldata van de schriftelijk overeenge-
komen betalingsregeling te worden voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn is aangegeven, welke termijn niet 
korter zal zijn dan 14 dagen. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag volledig is ontvan-
gen door IPABO. 
15.2 IPABO heeft het recht de door deelnemer/opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in 
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom 
en de lopende rente. IPABO kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de 
deelnemer/opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. IPABO kan volledige aflos-
sing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten wor-
den voldaan. 
15.3 Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. De opdrachtgever/deelnemer is niet gerechtigd zijn betaling 
op te schorten ingeval de opdrachtgever/deelnemer een vordering op IPABO bezit of pretendeert. Elk beroep van de 
opdrachtgever/deelnemer op verrekening met een vordering op IPABO is uitgesloten. 
15.4 IPABO is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de opdrachtge-
ver/deelnemer. IPABO is altijd gerechtigd de opdrachtgever/deelnemer tussentijds en/of op basis van voorschotten te 
factureren dan wel zekerheid voor nakoming door opdrachtgever/deelnemer te verlangen in de vorm van een waarborg-
som of bankgarantie. De opdrachtgever/deelnemer is verplicht op eerste verzoek van IPABO daartoe een dergelijke 
zekerheid te verstrekken. 
15.5 Bij niet (tijdige) betaling zal de opdrachtgever/deelnemer zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in ge-
breke zijn.  
 
16. Niet tijdige betaling 
16.1 Bij niet of niet-tijdige betaling kan zonder dat enige ingebrekestelling is vereist eenzijdig de overeenkomst met de 
deelnemer/opdrachtgever en/of contractant door IPABO worden verbroken, onverminderd hun gehoudenheid tot beta-
ling, eventueel te vermeerderen met kosten en renten. 
16.2 Indien de opdrachtgever/deelnemer in gebreke is, is de opdrachtgever/deelnemer over het verschuldigde een rente 
verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente verhoogd met twee (2) % per jaar. Deze rente is verschuldigd vanaf de 
vervaldata van de facturen. Tevens is de opdrachtgever/deelnemer alsdan incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 
vijftien (15)% over het door de deelnemer/opdrachtgever verschuldigde met een minimum van € 250,00 (tweehonderd-
vijftig Euro). 
16.3 Indien IPABO kosten heeft moeten maken, welke kosten IPABO in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in 
het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient de opdrachtgever/deelnemer ook deze kosten aan IPABO te beta-
len. 
16.4 De deelnemer heeft na deelname eerst recht op een certificaat, bewijs van deelname of een ander betreffend do-
cument, nadat door de deelnemer/opdrachtgever en/of contractant alle betalingen aan IPABO zijn voldaan, waaronder 
ook en in ieder geval te verstaan cursusgelden en eventuele bijkomende kosten. 
 
17. Bijkomende kosten:  
17.1 Tenzij schriftelijk anders is bepaald, zijn in de cursusprijs onder meer niet begrepen verblijfkosten, zoals lunchkos-
ten, dinerkosten en hotelkosten, kosten van voorgeschreven literatuur, tentamenkosten en (externe) examengelden, 
introductiekosten, kosten voor excursies of externe activiteiten. 
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18. Beëindiging/ontbinding bij financiële problemen 
18.1 IPABO kan deze overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer: 
- het faillissement van de deelnemer/opdrachtgever wordt uitgesproken; 
- de deelnemer/opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend; 
- de deelnemer/opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel 
deel daarvan verliest; 
- IPABO gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de deelnemer/opdrachtgever (tijdig) aan zijn ver-
plichtingen te voldoen. 
18.2 Door de ontbinding worden de vorderingen van IPABO terstond opeisbaar. 
 
19. Overdraagbaarheid 
19.1 De rechten en verplichtingen uit deze algemene voorwaarden en de tussen partijen gesloten overeenkomst kunnen 
door de deelnemer/opdrachtgever niet aan een derde worden geleverd of overgedragen. 
 
20. Rechts- en forumkeuze 
20.1 Op de (rechts)verhouding tussen IPABO en de deelnemer/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
20.2 Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voor-
leggen aan de bevoegde rechter, behoudens voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet. 
 
21. Slotbepalingen 
21.1 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet 
toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter ver-
vanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oor-
spronkelijke overeenkomst gestalte zal worden gegeven.  
21.2 De deelnemer/opdrachtgever verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht 
door IPABO van de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde zover IPABO nakoming van de over-
eenkomst met de deelnemer/opdrachtgever garandeert. 
21.3 Wijzigingen in de bevoegdheid van de opdrachtgever, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al 
heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover IPABO eerst van kracht worden nadat IPA-
BO daarvan schriftelijk door de opdrachtgever in kennis is gesteld. 
21.4 De deelnemer/opdrachtgever is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld 
schriftelijk mededeling te doen aan IPABO. De deelnemer/opdrachtgever kiest in haar relatie tot IPABO uitdrukkelijk 
domicilie op het laatste door deelnemer/opdrachtgever aan IPABO schriftelijk opgegeven adres. 
21.5 De algemene voorwaarden zijn vermeld op de website van IPABO (www.ipabo.nl) en vandaar op te halen. Zij wor-
den tevens op verzoek kosteloos toegezonden door IPABO. De algemene voorwaarden van IPABO zijn voorts gedepo-
neerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

http://www.ipabo.nl)

