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Voor deelname aan de studieonderdelen van Campus Orleon zijn huisregels van kracht betreffende aanmelding en 

overeenkomst (inclusief annulering), wijzigingen in het curriculum, betalingsverplichting, intellectueel eigendom, overmacht en 

ontbinding, en vertrouwelijkheid. Op alle door Campus Orleon aangeboden studieonderdelen zijn voorts van toepassing: 

 Voorwaarden voor opdrachtgevers (in geval van institutionele inkoop; te downloaden vanaf 

https://www.campusorleon.nl/sites/default/files/Campus_Orleon_Voorwaarden_voor_opdrachtgevers_1.pdf) 

 Voor waarden voor vanaf  particuliere kopers (in geval van individuele inkoop; te downloaden vanaf 

https://www.campusorleon.nl/sites/default/files/Campus_Orleon_Voorwaarden_voor_particuliere_kopers_1.pdf). 

 

Aanmelding en overeenkomst 

Belangstellenden melden zich aan via campus@orleon.nl. Na bevestiging van Campus Orleon dat men kan deelnemen aan het 

curriculum dan wel onderdelen daarvan, komt een overeenkomst tot stand tussen Campus Orleon en de deelnemer aan het 

curriculum (of uit diens hoofde de werkgever of een andere partij die voor betaling van de factuur zorg draagt). Indien deze 

overeenkomst tot stand is gekomen, heeft de deelnemer na bevestiging door Campus Orleon daarvan 14 dagen bedenktijd 

waarbinnen hij of zij de overeenkomst kan beëindigen onder de volgende voorwaarden: 

 

1. Annulering voordat het curriculumonderdeel is begonnen, geschiedt door middel van een aangetekend schrijven. 

2. Annulering tot 2 maanden voor aanvang van het betreffende curriculumonderdeel is kosteloos. 

3. Bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van het betreffende curriculumonderdeel is de deelnemer 

25% van het bij “Kosten” vermelde bedrag verschuldigd met een minimum van € 50,= ex btw. 

4. Bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang van het betreffende curriculumonderdeel is de deelnemer 50% van 

het bij “Kosten” vermelde bedrag verschuldigd met een minimum van € 50,= ex btw. 

5. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van het betreffende curriculumonderdeel is de deelnemer het 

volledige bij “Kosten” vermelde bedrag verschuldigd. 

6. Bij een curriculumonderdeel bestaande uit meerdere bijeenkomsten is geen tussentijdse annulering mogelijk tenzij 

sprake is van overmacht (ter beoordeling van Campus Orleon; hierbij kan verzocht worden een bewijsstuk te 

overleggen). 

7. In geval van overmacht (ter beoordeling van Campus Orleon; hierbij kan verzocht worden een bewijsstuk te 

overleggen) zal Campus Orleon zich inspannen de deelnemer eenmalig in staat te stellen bij een volgend, soortgelijk 

curriculumonderdeel het verzuimde deel in te halen onder de voorwaarde dat bij de start hiervan nog plaats is voor de 

deelnemer; Campus Orleon is nimmer verplicht betaalde bedragen geheel of gedeeltelijk te restitueren, ook niet als 

een soortgelijk curriculumonderdeel niet of niet meer door Campus Orleon wordt aangeboden. 

8. Een deelnemer heeft het recht een vervanger voor zichzelf aan te wijzen (hiermee vervalt niet de 

betalingsverplichting; de deelnemer draagt zelf zorg voor de overdracht daarvan). 
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Wijzigingen in het curriculum 

Deze studiegids bevat de stand van zaken anno juni 2012. Via www.campusorleon.nl wordt per vak de actuele stand van zaken 

gegeven voor wat betreft docenten, data en locaties. Aan de in deze studiegids vermelde gegevens daaromtrent kunnen dan 

ook geen rechten worden ontleend; deelnemers kunnen zich abonneren op www.campusorleon.nl en zo de informatie over het 

curriculum volgen via wekelijkse updates van de website en regelmatig deze site zelf bezoeken. Ter aanvulling hierop zullen 

ingeschreven deelnemers telkens bij afwijkingen van het curriculum vooraf schriftelijk hiervan op de hoogte worden gesteld. 

Afwijkingen van data vinden alleen plaats in overleg met deelnemers van het betreffende curriculumonderdeel; zij kunnen 

echter geen rechten ontlenen aan deze mogelijkheid. 

 

Betalingsverplichting  

De totstandkoming van de overeenkomst tussen deelnemer aan het curriculum en Campus Orleon heeft een 

betalingsverplichting tot gevolg: 

 

1. Tenzij specifieke betalingscondities zijn overeengekomen, ontvangt de deelnemer na bevestiging van diens deelname 

aan het curriculum of een onderdeel daarvan een factuur voor het bij “Kosten” vermelde bedrag; de deelnemer zal 

deze binnen 2 weken na dagtekening van de factuur betalen, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen. 

2. Campus Orleon mag van de deelnemer verlangen dat het volledige gefactureerde bedrag uiterlijk 10 werkdagen voor 

startdatum van het curriculum(onderdeel) is voldaan. 

3. De deelnemer is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum; indien na een herinnering en een volgende 

termijn van 10 werkdagen het bij “Kosten” vermelde verschuldigd bedrag nog niet is betaald, is Campus Orleon 

gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen (de rente is gelijk 

aan de wettelijke rente). 

4. De deelnemer kan verzoeken de factuur voor het bij “Kosten” vermelde bedrag aan diens werkgever te verzenden, die 

namens de deelnemer bevrijdend kan betalen; de deelnemer blijft echter altijd zelf verantwoordelijk voor betaling van 

het bij “Kosten” vermelde bedrag aan Campus Orleon. 

5. Campus Orleon houdt zich het recht voor in voorkomende gevallen de uitvoering van de overeenkomst op te schorten 

totdat betaling van het bij “Kosten” vermelde bedrag is ontvangen en in voorkomende gevallen de deelnemer de 

toegang tot het curriculum(onderdeel) ontzeggen en ook anderszins ter beschikking gestelde faciliteiten beëindigen. 

 

Alle bij “Kosten” vermelde bedragen zijn inclusief catering tenzij het om digitale bijeenkomsten gaat. Het kan voorkomen dat 

een docent voor de onder “Materialen” genoemde materialen bijkomende kosten in rekening brengt. De deelnemer betaalt deze 

dan rechtstreeks aan de docent. Informatie hierover wordt steeds gegeven op de website van Campus Orleon bij de 

aankondiging van het betreffende curriculumonderdeel.  

http://www.campusorleon.nl/
http://www.campusorleon.nl/
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Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. 

 

Intellectueel eigendom 

Alle rechten op de in het kader van een curriculumonderdeel verstrekte schriftelijke of digitale materialen rusten bij Campus 

Orleon en/of de docent. Deelnemers aan het curriculum verkrijgen slechts een persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht. 

Het is niet toegestaan deze materialen aan derden in gebruik te geven en/of te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande 

toestemming van de rechthebbende(n). 

 

De inhoud van het curriculum en zijn materialen is met zorg samengesteld. Campus Orleon aanvaardt echter geen enkele 

aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren door deelnemers van de aanbevelingen in het materiaal neergelegd 

en/of van mondelinge aanwijzingen bij de uitvoering van de curriculumonderdeel gegeven. 

 

Overmacht 

Campus Orleon is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of 

bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van overmacht, waaronder in dit kader onder andere wordt verstaan het niet 

beschikbaar zijn van lesmateriaal, docenten of locaties. 

 

Ingeval van overmacht aan de zijde van Campus Orleon worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmachtsituatie 

van Campus Orleon meer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke 

verklaring te ontbinden. Dat wat al ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder 

dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. 

 

Ontbinding 

Indien de deelnemer één of meerdere van diens verplichtingen jegens Campus Orleon niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, 

staat het Campus Orleon vrij om, zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een andere ingebrekestelling is vereist, door 

middel van een schriftelijke verklaring de met de deelnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder 

dat daardoor voor de deelnemer een recht op restitutie van betaalde kosten ontstaat. Onverminderd andere haar toekomende 

rechten heeft Campus Orleon in dit geval recht op vergoeding van alle uit de ontbinding voortvloeiende schade, en zal de 

deelnemer in elk geval steeds het volledige gefactureerde bedrag verschuldigd blijven. 

 

Indien Campus Orleon in verzuim is kan de deelnemer de betrokken overeenkomst ontbinden voor het gebrekkige gedeelte 

waarvoor Campus Orleon in verzuim is, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. 
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Vertrouwelijkheid 

Zowel Campus Orleon als de deelnemer verplichten zich ertoe alle informatie verkregen tijdens de samenwerking als strikt 

vertrouwelijk te behandelen. De vertrouwelijkheidsclausule blijft van kracht na het beëindigen van de opdracht. 


