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ALGEMENE VOORWAARDEN EXPERTCOLLEGE 
Blended Learning  

 
1. Definities 
1.1 Blended Learning: combinatie van E-learning en contactonderwijs. 
1.2 E-learning: digitaal lesmateriaal (opgaven, illustraties, animaties en simulaties) aangeboden 

via het Systeem en onderdeel van Blended Learning.  
1.3 Systeem: Het softwaresysteem dat verantwoordelijk is voor het aanbieden van de opgaven, 

studieteksten en animaties, het aanmaken van activatiecodes, alsmede het registreren van 
de voortgang en het kennisniveau van de cursist. 

1.4. Systeemeisen:  
• Een Intel Pentium IV 2.0GHz of hoger en minimaal 2GB RAM werkgeheugen 
• Windows XP of hoger, Mac OSX 10.6 of hoger 
• Internet Explorer 9 of hoger, of de meest recente versie van Chrome, Firefox 

(Windows), of Safari (Mac OS) 
• Adobe Flash player 10 of hoger 

 Deze Systeemeisen zijn aan veranderingen onderhevig. 
1.5 Cursus: het binnen een afgebakende tijdseenheid aangeboden contactonderwijs van de 

Blended Learning. 
1.6 Cursusdatum: vooraf door ExpertCollege bepaalde en aangegeven periode waarbinnen de 

Cursus plaatsvindt 
1.7 Klant: de rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met ExpertCollege B.V. door 

opdracht te geven aan Cursisten zich in te schrijven voor de Blended Learning of zich zelf als 
Cursist in te schrijven. 

1.8 Cursist: de natuurlijke persoon die deelneemt aan de Blended Learning 
1.9 Overeenkomst: iedere afspraak tussen ExpertCollege en Klant over Blended Learning van 

welke deze Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken. 
 
2. Toepasselijkheid 
2.1 In aanvulling op c.q. afwijking van de door ExpertCollege B.V. gehanteerde ‘Nederland ICT 

Voorwaarden 2014’ zijn tevens deze Algemene Voorwaarden van ExpertCollege BV op de 
door ExpertCollege BV gesloten overeenkomsten tussen ExpertCollege BV en de Klant ten 
aanzien van Blended Learning van toepassing. 

2.2 De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de 
‘Nederland ICT Voorwaarden 2014’. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen uit de 
‘Nederland ICT Voorwaarden 2014’ en die uit deze Algemene Voorwaarden prevaleren  deze 
laatste. 
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2.3 Inschrijving voor de Blended Learning vindt pas plaats als de Cursist zich in opdracht van de 
Klant inschrijft. De overeenkomst komt tot stand tussen ExpertCollege en de Klant en niet 
tussen ExpertCollege en de Cursist. 

 
3. Wijziging deelnemers en cursusdata 
3.1 In het geval de Cursist niet in staat is de overeengekomen Cursus bij te wonen is de Klant 

bevoegd tot 14 dagen voorafgaand aan de Cursus een vervangende Cursist aan de Cursus 
deel te laten nemen. 

3.2  De in lid 3.1 beschreven wijziging is kosteloos indien de Cursist geen E-learning, behorende 
bij de Blended Learning heeft geactiveerd. 

3.3 Indien de E-learning ten tijde van de wijziging, zoals in lid 3.1 beschreven, reeds is 
geactiveerd, zal de nieuw aangewezen Cursist de bij de Blended Learning behorende E-
learning worden aangeboden. De kosten voor de extra E-learning zullen bij de Klant in 
rekening worden gebracht. 

3.4 Inschrijving op een andere Cursusdatum is mogelijk zolang op de betreffende Cursusdatum 
de Cursus nog wordt aangeboden en tot vier weken voorafgaand aan de betreffende 
Cursusdatum. 

3.5 Inschrijving op een andere Cursusdatum of wijziging van Cursist kan alleen schriftelijk 
plaatsvinden. 

 
4.  Annulering 
4.1  Annulering van deelname aan een Cursus kan alleen schriftelijk plaatsvinden. 
4.2 Annulering van deelname aan een Cursus is tot 28 dagen voorafgaand aan de Cursusdatum 

kosteloos, indien de E-learning van de Blended Learning nog niet is geactiveerd. 
4.3 Bij annulering van deelname aan een Cursus tussen 28 en 14 dagen voorafgaand aan de 

Cursusdatum wordt 50% van de kosten van de Blended Learning bij de Klant in rekening 
gebracht. 

4.4 Bij annulering na 14 dagen voorafgaand aan de Cursusdatum worden de volledige kosten van 
de Blended Learning bij de Klant in rekening gebracht. 

4.5 Indien bij annulering zoals beschreven onder lid 4.2 en 4.4 de E-learning van de Blended 
Learning reeds is geactiveerd worden de kosten van de E-learning volledig in rekening 
gebracht bij de Klant. 

 
5. Intellectueel eigendomsrecht  
5.1 Het intellectueel eigendomsrecht, en met name het Auteursrecht, op alle producten van de 

geest, komt geheel en volledig toe aan ExpertCollege, als Maker van het Werk. Onder 
producten van de geest wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: de inhoud van 
de e-learningmodulen (opgaven, studieteksten, interactieve opgaven, interactieve objecten, 
illustraties en animaties, lesprogramma’s, adviezen en werkwijzen.) 
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5.2 Het intellectueel eigendom, in het bijzonder het auteursrecht, op de Software, het Systeem 
c.q. de broncode berust bij ExpertCollege en zal te allen tijde bij ExpertCollege blijven 
berusten.  

5.3 Klant verklaart hierbij geen aanspraak te zullen maken op het intellectueel eigendom, in het 
bijzonder het Systeem c.q. de broncode van ExpertCollege via juridische of andere wegen. 

5.4 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ExpertCollege is de klant, de 
eindgebruiker of enige andere derde niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of 
uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal, c.q. de opleiding te openbaren verkopen, te 
exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen. 

5.5 Niets van het cursusmateriaal, c.q. de opleiding mag door Klant worden hergebruikt, 
opgeslagen of worden verzonden naar enig andere website(s). Zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van ExpertCollege is het niet toegestaan van het door 
ExpertCollege ontwikkelde materiaal, c.q. de opleiding afgeleide materialen te ontwikkelen. 

5.6 Het is niet toegestaan het materiaal op welke wijze dan ook in openbare ruimten te tonen 
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ExpertCollege. 

 
6. Betaling 
6.1 Kosten voor de blended learning dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden 

voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van de 
betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim. ExpertCollege is dan gerechtigd 
wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen. 

6.2 ExpertCollege behoudt zich het recht voor de kosten voor e-learning te wijzigen. Gewijzigde 
kosten gelden vanaf het moment waarop zij door ExpertCollege zijn ingevoerd. 

 
7.  Vrijwaring 
7.1  De Blended Learning van ExpertCollege B.V. wordt met de grootst mogelijke zorg 

samengesteld en door inhoudsdeskundigen gecontroleerd. Desondanks kan ExpertCollege 
B.V. er niet voor instaan dat de Blended Learning te allen tijde voldoen aan eisen van 
inspecties en andere controlerende of toezichthoudende instanties. 

7.2 De medische wetenschap is een continu veranderende wetenschap. Daarnaast is er verschil 
van inzichten en handelswijzen per land, universiteit, docent en operateur. Derhalve dienen 
de Cursisten te allen tijde de instructies van de leidinggevende op te volgen ook als deze 
afwijken van de Blended Learning 

7.3 In het geval dat ExpertCollege aansprakelijk is voor schade aan de Klant is de aansprakelijkheid 
van ExpertCollege voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, in alle 
gevallen beperkt tot directe schade. Deze aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in 
dienst van ExpertCollege, danwel aan personen die door haar zijn aangesteld voor de 
uitvoering van de overeenkomst. 
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8. Overigen 
8.1 Klachten met betrekking tot de Blended Learning kan de Klant of Cursist kenbaar maken via 

de website van ExpertCollege B.V. (www.expertcollege.com).  
8.2 Het is zonder schriftelijke toestemming van ExpertCollege B.V. niet toegestaan op basis van 

de Blended Learning en het daarbij verstrekte onderwijsmateriaal een soortgelijke opleiding 
te ontwikkelen of aan te bieden. 

 
9. Slotbepalingen 
9.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
9.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle 

geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd 
aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar ExpertCollege gevestigd is.  

9.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de 
geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter 
vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is 
aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 

9.4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en 
fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende 
vaststaat. 

 

http://www.expertcollege.com/

