
Algemene Voorwaarden van Serasta per 03-02-2009 
Voor het verrichten van werkzaamheden door Serasta (KvKnr. 24452805) 

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die betrekking hebben op diensten afgenomen bij Serasta. 
Serasta gevestigd en kantoorhoudende te Vlaardingen hierna te noemen: gebruiker 
Artikel 1 Definities 
Serasta Trainingen: de gebruiker van de algemene voorwaarden. 
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker. 
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. 
Artikel 2 Algemeen 
1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze 
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
2.Door ondertekening van de offerte of indienen van het inschrijfformulier geeft de opdrachtgever of deelnemer te kennen deze voorwaarden 
te accepteren. Deze voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst tussen Serasta en de opdrachtgever / deelnemer, tenzij 
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen 
Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst 
1. De inschrijving voor een opleiding / huren van een leslokaal bij Serasta komt tot stand door de ondertekening van het door Serasta verstrekte 
Inschrijvingsformulier of ondertekening van de offerte. 
2. Gebruiker 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. 
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden. 
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte 
onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn. 
5. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie 
van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in 
redelijkheid gewenste faciliteiten. 
6. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade 
lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. 
Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst 
1.Alle cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname. Serasta behoudt zich het recht voor om de locatie te 
veranderen. 
2.Indien de cursus geannuleerd wordt door de client tot 14 dagen voor aanvang van de cursus, dan wordt de client 50% van het cursusgeld in 
rekening gebracht. Bij annulering 14 dagen of korter voor aanvang of tijdens de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd. 
3.Een beroep op overmacht door de cursist c.q. diens werkgever (bijv. ziekte, onmisbaarheid in het bedrijf) laat de verplichting tot het 
nakomen van de financiële verplichtingen door cursist c.q. werkgever jegens ons onverlet. 
4.Annulering dient uitsluitend schriftelijk te geschieden naar Serasta, Brusselweg 20, 3137 NK Vlaardingen. 
5. Serasta biedt de mogelijkheid om gemiste lessen of afgemelde cursussen, zoals beschreven in artikel 4.3, in te halen mits deze tijdig zijn 
afgemeld en binnen 6 maanden worden hervat of gestart.
6. Het inhalen van lessen is alleen mogelijk als de bezetting dit toelaat.
7. Gemiste lessen of cursussen kunnen niet meegenomen worden naar een volgend cursusjaar.
Artikel 5 Betaling 

1. Alle gefactureerde bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Bij in gebreke blijven van de betaling is Serasta 

gerechtigd de toegang tot de cursus te weigeren. 

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 
De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening 
van het volledige bedrag. 

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de 

opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

4. Indien betaling na 7 dagen geschiedt is opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 2%, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud 

 Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) 

bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten 
overeenkomsten is nagekomen. 
Artikel 7 Incassokosten 
 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter 

verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een 
geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse 
Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. 
Artikel 8 Onderzoek, reclames 

 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen 
na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo 
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren. 
Artikel 9 Vrijwaringen 

1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de 

opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 

2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat 

daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische 
bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 
Artikel 10 Niet-overname personeel 

 De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens 

nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker 
ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst 
nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. 
Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring 
Serasta is voorts niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst voor zgn. gevolgschade die cliënt of een 
derde ter zake van de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen en/of overige diensten mocht lijden, hieronder 
mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade of immateriële schade.




