
Algemene voorwaarden Opleiding 
 

Stichting Alabraar 
 
Artikel 1. Definities 
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende 

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 
 

Klant: De natuurlijke persoon die zichzelf of een minderjarige, van wie hij de 
ouder of wettelijke vertegenwoordiger is, inschrijft voor de Opleiding;  

 
Leerling: De natuurlijke persoon die voor de Opleiding bij Stichting Alabraar is 

ingeschreven. Indien de Klant zichzelf heeft ingeschreven voor de 
Opleiding, dan is de Klant tevens de Leerling; 

 
Opleiding: De opleiding die Stichting Alabraar verzorgt; 
 
Overeenkomst:  De overeenkomst tussen Stichting Alabraar en de Klant voor 

deelname aan de Opleiding; 
 

Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail; 
 

Stichting Alabraar:  De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Stichting Alabraar 
gevestigd aan Otterstraat 2 te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder KvK-nummer 72289171; 

 
Website:  De website https://www.alabraar.nl/. 

 
1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens 

naar het meervoud. 
1.3. Daar waar in deze algemene voorwaarden “hij” of “zijn” genoemd wordt, kan uiteraard ook 

“zij” of “haar” worden gelezen. 
 

Artikel 2. Algemeen 
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Stichting Alabraar en 

op de Overeenkomst tussen Stichting Alabraar en de Klant. 
2.2. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de Overeenkomst voor zover die 

voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen. 
2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of 

vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door 
Stichting Alabraar vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking 
van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen. 

2.4. Stichting Alabraar heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde 
algemene voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing te verklaren. Indien 
de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing 
worden verklaard, dan wordt de Klant Schriftelijk van de nieuwe versie van de algemene 
voorwaarden op de hoogte gesteld en van de datum waarop de nieuwe algemene 
voorwaarden in werking treden. Betreft de wijziging een ingrijpende inhoudelijke wijziging ten 
nadele van de Klant, dan heeft de Klant het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de 
dag waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden. In een dergelijk geval vindt 
een afrekening plaats naar verhouding van de looptijd van de Overeenkomst. 

2.5. Indien Stichting Alabraar niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden 
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Stichting 
Alabraar in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving 
van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen. 
 

Artikel 3. Aanbod en studiekosten 
3.1. Ieder aanbod van Stichting Alabraar is vrijblijvend. 

https://www.alabraar.nl/


3.2. Kennelijke fouten of vergissingen in e-mailberichten of op de Website binden Stichting 
Alabraar niet. 

3.3. Op de Website staat een duidelijke omschrijving van de inhoud van de Opleiding, de looptijd 
van de Opleiding, wanneer de Opleiding start, de studiekosten en de wijze van betaling van 
de studiekosten. 

3.4. Stichting Alabraar heeft het recht de hoogte van de studiekosten aan te passen. Derhalve 
gelden vermelde studiekosten niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten. 

3.5. De studiekosten zijn inclusief de kosten voor lesmaterialen. 
 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst 
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant succesvol het inschrijfproces 

via de Website heeft doorlopen. 
4.2. De Overeenkomst kan pas via de Website tot stand komen nadat de Klant tijdens het 

inschrijfproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Deze 
algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de Website. 

4.3. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Stichting Alabraar de Klant onverwijld 
een bevestiging via de e-mail. 

4.4. De Overeenkomst geldt voor de bij de inschrijving opgegeven Leerling. De opgegeven 
Leerling kan niet zonder de voorafgaande toestemming van Stichting Alabraar vervangen 
worden. 
 

Artikel 5. Herroepingsrecht 
5.1. De Klant heeft het recht de Overeenkomst binnen 14 dagen na het tot stand komen van de 

Overeenkomst te ontbinden.  
5.2. Indien de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de Klant dat 

uitdrukkelijk binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan Stichting 
Alabraar kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar [e-mailadres].  

5.3. Indien de Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de Klant heeft reeds fysiek 
lesmateriaal van Stichting Alabraar ontvangen, dan dient de Klant het lesmateriaal binnen 14 
dagen nadat hij een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht terug te sturen naar 
Stichting Alabraar.  

5.4. Indien de Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan dient tijdens de bedenktijd 
zorgvuldig om te zijn gegaan met het lesmateriaal en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij 
is dat de Klant het lesmateriaal slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou 
mogen doen.  

5.5. De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het lesmateriaal die het gevolg is van 
een manier van omgaan met het lesmateriaal die verder gaat dan toegestaan in artikel 5.4.  

5.6. De verzendkosten voor het terugsturen van het lesmateriaal zijn voor rekening van de Klant. 
5.7. Het lesmateriaal dient teruggestuurd te worden naar: 
 

Stichting Alabraar 
Otterstraat 2 
5622 AL Eindhoven 
 

5.8. Het terugsturen is voor risico van de Klant. De Klant dient het pakket dat hij terugstuurt 
voldoende te frankeren. 

5.9. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt te 
allen tijde bij de Klant. 

5.10. Stichting Alabraar zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen 
nadat de Klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht de betaalde studiekosten 
restitueren, mits de Klant volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit dit 
artikel.  

5.11. Stichting Alabraar mag wachten met terugbetaling tot Stichting Alabraar het lesmateriaal 
retour heeft ontvangen van de Klant.  

5.12. Stichting Alabraar betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de 
oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander 
betaalmiddel heeft ingestemd. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening 
gebracht. 
 

Artikel 6. Annulering 



6.1. Indien de Klant de Overeenkomst annuleert na het verstrijken van de bedenktijd zoals 
omschreven in artikel 5.1, dan blijft de Klant de volledige studiekosten aan Stichting Alabraar 
verschuldigd. Het is dan namelijk voor Stichting Alabraar niet meer mogelijk om de voor de 
Leerling gereserveerde leerplek voor de Opleiding te vullen.  

6.2. Indien het verschuldigd zijn van de volledige studiekosten bij een annulering door een 
rechter, bijvoorbeeld gezien de reden van de annulering, onredelijk wordt geacht, dan wordt 
aan de Klant een redelijke vergoeding in rekening gebracht bestaande in ieder geval uit de 
kosten voor het lesmateriaal, administratiekosten en een vergoeding voor het reeds genoten 
gedeelte van de Opleiding. 

6.3. Annulering dient Schriftelijk te geschieden.  
 
Artikel 7. Uitvoering van de Overeenkomst 
7.1. Stichting Alabraar zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig 

de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.  
7.2. Stichting Alabraar heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder 

kennisgeving aan de Klant, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. 

 
Artikel 8. Verplichtingen van de Klant 
8.1. De Klant is gehouden Stichting Alabraar onverwijld te informeren omtrent feiten en 

omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen 
zijn.  

8.2. Alle gegevens die de Klant tijdens het tot stand komen van en gedurende de Overeenkomst 
aan Stichting Alabraar verstrekt, dienen correct en volledig te zijn. 

8.3. Indien de door de Klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, dan komt dit 
volledig voor rekening en risico van de Klant. 

8.4. Wijzigingen in zijn gegevens, zoals een wijziging in zijn contactgegevens, dient de Klant tijdig 
via de e-mail aan Stichting Alabraar door te geven. 

8.5. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door de Leerling zullen door de 
Klant die de Leerling heeft ingeschreven vergoed worden. 

 
Artikel 9. Betaling en factuur 
9.1. Betaling van de studiekosten voor de Opleiding geschiedt middels automatische incasso. 
9.2. Bij het tot stand komen van de Overeenkomst kiest de Klant voor een maandelijkse, per 

kwartaal of jaarlijkse automatische incasso. 
9.3. De factuur wordt via de e-mail naar de Klant gestuurd. 
9.4. Indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd of wordt gestorneerd, dan stuurt 

Stichting Alabraar de Klant een betalingsherinnering. 
9.5. Indien de Klant geen gehoor heeft gegeven aan de betalingsherinnering, dan is de Klant in 

verzuim en is de Klant de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd. Daarnaast 
komen alle kosten van invordering, nadat de Klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als 
buitengerechtelijk, ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden 
vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten. 

9.6. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van, in de eerste plaats alle 
verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst 
openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere 
factuur. 

 
Artikel 10. Opleiding en lessen 

10.1. Het opleidingsjaar is van september tot en met juni. Na het einde van het opleidingsjaar 
eindigt de Overeenkomst. 

10.2. De lessen worden klassikaal op de opleidingslocatie van Stichting Alabraar gegeven. 
10.3. Indien wegens (overheids)maatregelen of overige omstandigheden Stichting Alabraar geen 

klassikale lessen kan of mag geven, dan worden de lessen online verzorgt. Een dergelijke 
(tijdelijke) aanpassing in de Overeenkomst is niet een toerekenbare tekortkoming aan de 
zijde van Stichting Alabraar. 

10.4. Op het volgen van de Opleiding is het onderwijsreglement van Stichting Alabraar van 
toepassing, zie [link naar onderwijsreglement]. 

10.5. Stichting Alabraar is bevoegd indien: 
a. De Leerling tijdens de les zich misdraagt; of 



b. De Leerling behoorlijke uitvoering van de les onredelijk bemoeilijkt of verhindert; of 
c. De Leerling zich niet houdt aan het onderwijsreglement, 
de Leerling de toegang tot een les (tijdelijk) te ontzeggen. De studiekosten blijven in dat geval 
volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Stichting Alabraar op vergoeding van 
eventuele schade. 

10.6. Indien de Leerling een of meerdere lessen niet volgt, dan blijven de studiekosten 
verschuldigd. 

10.7. Indien wegens ziekte of een andere (persoonlijke) omstandigheid een docent een les niet kan 
verzorgen, dan tracht Stichting Alabraar een vervangende docent te vinden. Indien Stichting 
Alabraar niet een geschikte vervanger kan vinden, dan wordt de Klant daarvan zo spoedig 
mogelijk in kennis gesteld en wordt de les verplaatst naar een andere datum. Een dergelijke 
verplaatsing geeft de Klant geen recht op schadevergoeding of op restitutie van een deel van 
de betaalde studiekosten. 
  

Artikel 11. Aansprakelijkheid en verjaring 
11.1. Stichting Alabraar kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een 

direct of indirect gevolg is van: 
a. Een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of 

laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12; 
b. Enige daad of nalatigheid van de Klant of van de Leerling. 

11.2. De Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van 
de door hem aangeleverde gegevens. Stichting Alabraar is nimmer aansprakelijk voor 
eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Klant aangeleverde 
gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De Klant vrijwaart Stichting Alabraar tegen alle 
aanspraken ter zake. 

11.3. Stichting Alabraar is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken 
van eigendommen van de Leerling op de opleidingslocatie. 

11.4. Het betreden van de opleidingslocatie is geheel voor eigen risico. Stichting Alabraar is niet 
aansprakelijk voor enige schade die een Leerling lijdt tijdens het betreden van de 
opleidingslocatie. 

11.5. Stichting Alabraar is niet aansprakelijk voor een beslissing, handelen en/of nalaten van de 
Leerling, al dan niet naar aanleiding van informatie, adviezen of lesmateriaal verstrekt door 
Stichting Alabraar of van het volgen van lessen. De Leerling is te allen tijde verantwoordelijk 
voor zijn eigen gedrag.  

11.6. Stichting Alabraar is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie door de Leerling van 
de les of van lesmateriaal. 

11.7. Stichting Alabraar garandeert niet dat het volgen van de Opleiding leidt tot een bepaald 
resultaat. Stichting Alabraar is dan ook niet aansprakelijk voor niet behaalde resultaten. 

11.8. Stichting Alabraar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. 
11.9. Indien Stichting Alabraar aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een 

bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking rechtens niet is toegestaan, dan is de 
aansprakelijkheid van Stichting Alabraar beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige 
dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot maximaal het bedrag dat de Klant aan studiekosten 
betaald heeft. 

11.10. Elke rechtsvordering verjaart door verloop van 1 jaar nadat de Klant de schade heeft ontdekt 
of redelijkerwijze had kunnen ontdekken.  

11.11. Indien de Klant toerekenbaar in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van 
hetgeen waartoe hij jegens Stichting Alabraar gehouden is dan wel indien de Klant 
onrechtmatig jegens Stichting Alabraar handelt, dan is de Klant aansprakelijk voor alle 
schade aan de zijde van Stichting Alabraar daardoor direct of indirect ontstaan. 
 

Artikel 12. Overmacht 
12.1. Stichting Alabraar is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant 

indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan 
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen voor haar rekening komt. 

12.2. 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 Stichting Alabraar geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 
Stichting Alabraar niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in 



elk geval - maar niet uitsluitend - verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van 
ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, 
software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen, epidemieën, pandemie, 
quarantaineplicht, verkeersbelemmeringen, autopech, weersinvloeden, 
overheidsmaatregelen, stroomstoring, oorlog, terrorisme, boycot, rellen, brand, diefstal, 
dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, 
stakingen, ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van een docent, wijzigingen in wet- 
of regelgeving, alsmede iedere andere situatie waarop Stichting Alabraar geen (beslissende) 
controle kan uitoefenen. 

12.3. Indien Stichting Alabraar wegens overmacht de Overeenkomst (tijdelijk) niet kan uitvoeren of 
wegens overmacht de Overeenkomst gewijzigd dient te worden, dan stelt Stichting Alabraar 
de Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 
 

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten 
13.1. De intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de Opleiding berusten bij Stichting 

Alabraar of bij haar licentiegever. 
13.2. De Klant verbindt zich op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele 

eigendomsrechten van Stichting Alabraar of van haar licentiegevers. 
 

Artikel 14. Geheimhouding en verwerking van persoonsgegevens 
14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het 

kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie 
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de 
aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts 
gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.  

14.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Stichting Alabraar 
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen 
derde te verstrekken en Stichting Alabraar zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, 
dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 
Stichting Alabraar niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Klant 
niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade hierdoor 
ontstaan. 

14.3. Stichting Alabraar verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van 
persoonsgegevens kan de Klant het privacy beleid van Stichting Alabraar raadplegen, zie 
[link naar privacy beleid]. 

 
Artikel 15. Klachtenregeling  

15.1. Stichting Alabraar beschikt over een klachtenregeling, zie [link naar klachtenregeling]. 
 
Artikel 16. Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst 

16.1. Stichting Alabraar is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien de 
Klant of de Leerling zijn verplichtingen jegens Stichting Alabraar niet nakomt. De Klant wordt 
middels een Schriftelijke verklaring van een dergelijke opschorting in kennis gesteld. 

16.2. Stichting Alabraar is gerechtigd de Overeenkomst middels een Schriftelijke verklaring te 
ontbinden indien de Klant zijn (betalings)verplichtingen jegens Stichting Alabraar niet nakomt 
en de Klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien 
nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven. 

16.3. Voorts is Stichting Alabraar bevoegd de Overeenkomst middels een Schriftelijke verklaring te 
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van 
de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer 
kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van 
dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag 
worden verwacht. 

16.4. Stichting Alabraar is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de 
Overeenkomst middels een Schriftelijke verklaring te ontbinden, indien na het sluiten van de 
Overeenkomst Stichting Alabraar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te 
vrezen geeft dat de Klant en/of de Leerling zijn verplichtingen niet zal nakomen. 



16.5. Stichting Alabraar is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt doordat 
Stichting Alabraar de Overeenkomst overeenkomstig dit artikel voortijdig heeft ontbonden of 
doordat Stichting Alabraar de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgeschort. 

16.6. Indien Stichting Alabraar de Overeenkomst opschort of ontbindt, dan blijven de studiekosten 
verschuldigd. Indien dit, gezien de reden van de opschorting of ontbinding, onredelijk is, dan 
zullen de kosten zoals omschreven in artikel 6.2 aan de Klant in rekening worden gebracht. 

 
Artikel 17. Vervaltermijn 

17.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen 
vorderingsrechten van de Klant uit welke hoofde ook jegens Stichting Alabraar in ieder geval 
na 1 jaar na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met 
het bestaan van deze rechten. 

 
Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

18.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stichting Alabraar partij is, is uitsluitend het Nederlands 
recht van toepassing. 

18.2. Alle geschillen ter zake van Overeenkomsten tussen de Klant en Stichting Alabraar zullen 
berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de 
vestigingsplaats van Stichting Alabraar is gelegen. De Klant heeft de mogelijkheid binnen 1 
maand nadat Stichting Alabraar Schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor 
beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. 

 


