Algemene Voorwaarden CONEXY V.O.F. — Augustus 2020
Artikel 1 – Definities
1. De Dienst die CONEXY V.O.F. (KvK: 77981901), hierna CONEXY, vervult is het tot stand
brengen van contact tussen Bijlesgever (zie artikel 1.2) en Bijlesontvanger (zie artikel 1.3). Ook is
CONEXY verantwoordelijk voor al de uit het eerdergenoemde voortvloeiende administratieve
handelingen.
2. De Bijlesgever is de persoon die na de Dienst van CONEXY de Bijlesontvanger van bijles voorziet.
3. De Bijlesontvanger is de persoon die doormiddel van de betaling onder voorbehoud gerechtigd is op
bijles van een Bijlesgever.
4. De Betaler is de persoon die hetzij namens de Bijlesontvanger hetzij namens zichzelf hoofdelijk
verplicht is tot de betaling van de Dienst.
5. De Opdrachtgever wordt beschouwd als de combinatie van zowel Betaler als Bijlesontvanger.

Artikel 2 – Toepassingsgebied
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen CONEXY en Opdrachtgever gesloten
overeenkomsten tenzij er uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele derden die om wat voor reden dan ook
door CONEXY zijn ingeschakeld om een taak te vervullen.
3. Mocht een beding uit deze voorwaarden niet geldig blijken dan schaadt dit de geldigheid van de
andere voorwaarden niet.

Artikel 3 – Overeenkomsten
1. Alle overeenkomsten zijn voor onbepaalde tijd, tenzij anders vermeld.
2. CONEXY zal de overeenkomst naar zijn beste vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uit voeren.
3. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correctheid van, en het tijdig leveren van de juiste
informatie die nodig is om de Dienst goed uit te voeren.
4. CONEXY kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor behaalde toets en/of examinatie
resultaten.

Artikel 4 – Opschorting, ontbinding en garantie
1. Indien de Betaler niet aan zijn betalingsplicht voldoet behoudt CONEXY het recht om de
overeenkomst per direct op te schorten.
2. Ook als de Opdrachtgever in gebreke blijft behoudt CONEXY zich het recht de overeenkomst op te
schorten.
3. De Opdrachtgever heeft, op grond van artikel 6:230g BW en verder, het recht om de dienst binnen
14 dagen na het verzenden van de persoonsgegevens van de Bijlesgever, zonder opgave van redenen,
schriftelijk te ontbinden.
4. Indien de dienst volledig plaatsvindt binnen de periode bedoeld in het derde lid, doet Opdrachtgever
afstand van het recht bedoeld in het derde lid.
5. De Dienst start zodra de persoonsgegevens van de Bijlesgever naar de Opdrachtgever zijn
verzonden en eindigt zodra een Bijlesgever is gekoppeld aan de Bijlesontvanger.
6. De Opdrachtgever kan gedurende één maanden na het plaatsvinden van De Dienst beroep doen op
zijn garantie. De garantieregeling houdt in dat indien de Opdrachtgever niet tevreden is met de
Bijlesgever, of de bijles binnen het termijn van één maand niet kan worden voortgezet, CONEXY
gratis een nieuwe Bijlesgever zoekt voor de betreffende Opdrachtgever. Opgave van reden voor de
ontbinding van bijles met de Bijlesgever is een vereiste om beroep te doen op de garantieregeling.
7. Het in lid 6 bedoelde termijn start op het moment dat de persoons- en contactgegevens van de
Bijlesgever verzonden zijn.
8. De Opdrachtgever kan in samenspraak met CONEXY zijn geld terugeisen als CONEXY niet
binnen een maand een vervangende bijlesdocent heeft kunnen vinden binnen.

9. Op het moment dat de Dienst verdeeld wordt over meerdere Bijlesgevers, gelden alle bepalingen
van dit artikel voor dat deel van de overeenkomst waarvoor de persoons- en contactgegevens van de
Bijlesgever verzonden zijn.
10. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CONEXY op de Betaler
onmiddellijk opeisbaar. Indien CONEXY de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij
zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
11. In bovenstaande gevallen is CONEXY nooit verplicht tot het betalen van schadevergoedingen.

Artikel 5 – Overmacht
Indien buiten de schuld van CONEXY om de Dienst niet uitgevoerd kan worden, kan CONEXY niet
gehouden worden aan nakoming.

Artikel 6 – Betaling
1. De vastgestelde periode waarbinnen de openstaande factuur betaald dient te worden is tot 14 dagen
na de factuurdatum.
2. Indien de Betaler niet binnen de in lid 1 genoemde periode heeft betaald is de Betaler van
rechtswege in verzuim. CONEXY behoudt zich in dit geval het recht om de Bijlesgever aan een
andere Bijlesontvanger toe te wijzen.
3. De Betaler is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan CONEXY verschuldigde.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Betaler die
geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin
gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
1. Indien CONEXY aansprakelijk wordt bevonden, is CONEXY enkel aansprakelijk voor hetgeen dat
in de bepaling waar CONEXY aansprakelijk voor wordt gehouden is geregeld.
2. CONEXY is niet aansprakelijk voor ontstane schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan door
het incorrect verstrekken van informatie door de Opdrachtgever.
3. CONEXY is niet aansprakelijk voor ontstane schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan door
het incorrect verstrekken van informatie door de Bijlesgever.
4. Indien CONEXY aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
CONEXY beperkt tot maximaal de factuurwaarde, althans tot dat gedeelte van de order waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft. Voor zover het periodieke facturatie betreft is deze
aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de maand waarin de schade is ontstaan.
5. CONEXY is in ieder geval beperkt tot het bedrag die zijn verzekeraar uitkeert in een voorkomend
geval.
6. CONEXY is niet aansprakelijk voor enige onderlinge complicaties tussen de Bijlesgever,
Opdrachtgever en/of Bijlesontvanger.
7. CONEXY is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Artikel 8 – Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart CONEXY voor eventuele aanspraken van derden en is bereid
CONEXY bij te staan in het geval van claims.
2. De Bijlesgever vrijwaart CONEXY voor eventuele aanspraken van derden en is bereid CONEXY
bij te staan in het geval van claims.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom
CONEXY behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in ’s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen mits de wet
niet dwingend anders voorschrijft.

3. Partijen zullen eerst in goed overleg trachten tot een oplossing te komen voordat beroep op het
Nederlandse rechtssysteem wordt gedaan.

Artikel 11 – Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
2. CONEXY behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Aanpassingen van ondergeschikt belang kunnen altijd doorgevoerd worden. Grote en inhoudelijk
aangrijpende wijzigingen worden voorgelegd aan de Opdrachtgever.
3. Van toepassing is altijd de laatst gedeponeerde versie.
4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is leidend voor de uitleg en interpretatie van de
algemene voorwaarden.

