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Algemene voorwaarden Leespoli
Artikel 1: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met
betrekking tot door de Leespoli te leveren diensten in de ruimste zin des woords, alsmede
hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders
wordt overeengekomen. Ze gelden voor de dienstverlening welke betrekking heeft op door de
overheid gesubsidieerde werkzaamheden, zoals o.a. in het kader van de Wet Regelgeving
Schoolbegeleiding alsook voor de niet rechtstreeks gesubsidieerde werkzaamheden.
1.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever en andere op documenten van opdrachtgever
afgedrukte bepalingen worden bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.
Artikel 2: Uitvoering van de overeenkomst
2.1 De Leespoli zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en
vermogen te verrichten. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting omdat
De Leespoli geen garantie geeft met betrekking tot het resultaat van de door De Leespoli geleverde
diensten.
2.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dat vereist, heeft De Leespoli het
recht bepaalde werkzaamheden in overleg met opdrachtgever te laten verrichten door anderen.
2.3 De Leespoli zal periodiek en aan het einde van de opdracht aan opdrachtgever rapporteren
inzake de voortgang van de opdracht.
2.4 Indien de uitvoering van de overeenkomst niet bij De Leespoli plaatsvindt, zal de opdrachtgever
de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulpmiddelen en werkruimten kosteloos ter
beschikking stellen. De werkruimten zullen tijdens de dienstverlening zoveel mogelijk alleen aan De
Leespoli dan wel door De Leespoli ingeschakelde derden ter beschikking worden gesteld.
Artikel 3: Verlenging, wijziging en beëindiging
3.1 De opdracht eindigt na het verstrijken van de overeengekomen looptijd, tenzij partijen uiterlijk
een maand voor het einde van de contractperiode schriftelijk overeenkomen deze te verlengen. De
overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
3.2 In afwijking van het in het vorige artikel bepaalde kunnen partijen de overeenkomst met
onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen indien de andere partij failliet wordt
verklaard, de andere partij surseance van betaling wordt verleend, de onderneming van de andere
partij wordt geliquideerd of beslag wordt gelegd op een substantieel deel van de zaken en/of
goederen van de andere partij.
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3.3 De opdrachtgever doet afstand van zijn recht ingevolge artikel 7:408 lid 1 BW om de opdracht te
allen tijde op te kunnen zeggen. De opdrachtgever is gebonden aan de in de overeenkomst
vastgelegde duur van de werkzaamheden en de daarvoor overeengekomen vergoeding.
3.4 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed
wanneer partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvangen van de opdracht
en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
Artikel 4: Vergoeding
4.1 De vergoeding voor de werkzaamheden van De Leespoli worden voorafgaand aan de
werkzaamheden schriftelijk overeengekomen. De Leespoli behoudt zich het recht voor de prijzen
tussentijds te wijzigen indien na het sluiten van de overeenkomst de kosten, lonen, belastingen,
materialen en dergelijke verhogingen ondergaan.
4.2 Het niet afnemen van de te verlenen diensten en of producten door de opdrachtgever, laat de
betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.
4.3 Betaling van de facturen van De Leespoli dient zonder recht op verrekening of korting plaats te
vinden binnen 15 dagen na factuurdatum.
4.4 Voor gesubsidieerde dienstverlening geldt dat in de overeenkomst het aantal uren dienst
verlening voor een bepaal schooljaar of deel van een schooljaar wordt vastgelegd aan de hand van
de ontvangen subsidietoekenning. Indien er door de opdrachtgever meer uren dienstverlening wordt
gevraagd dan op grond van de subsidieverlening kan worden toegekend, worden deze uren apart in
rekening gebracht, tenzij tussen opdrachtgever en De Leespoli anders overeengekomen.
4.5 In de gevallen genoemd in artikel 3.2 zullen de verplichtingen van opdrachtgever direct opeisbaar
zijn.
4.6 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle
verschuldigde rente en kosten.
4.7 Voldoet de opdrachtgever niet aan haar verplichtingen, ook niet binnen de in een
ingebrekestelling genoemde termijn, dan is hij na afloop van die termijn gehouden tot vergoeding
van buitengerechtelijke incassokosten ad 5% over het openstaande bedrag met een minimum van €
150,-.
Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1 Indien de opdrachtgever aantoont dat schade is ontstaan door een toerekenbare tekortkoming
van De Leespoli, is De Leespoli uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van directe schade.
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5.2 De opdrachtgever is verplicht in goed overleg De Leespoli de gelegenheid te geven binnen een
redelijke termijn voor diens rekening tekortkomingen waarvoor De Leespoli aansprakelijk is, te
herstellen of de uit die tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen, alvorens
schadevergoeding te vorderen.
Artikel 6: Omvang van de schadevergoeding
De door De Leespoli met betrekking tot de werkzaamheden aan de opdrachtgever en derden te
betalen totale schadevergoeding is beperkt tot het bedrag waarvoor de
aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval De Leespoli aanspraak op uitkering geeft.
Artikel 7: Overige bepalingen inzake schadevergoeding
7.1 Het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding vermindert of vertraagt niet diens
verplichtingen te betalen conform de overeenkomst.
7.2 Indien door of namens de opdrachtgever het inschakelen van een bepaalde persoon is of wordt
voorgeschreven dan wel een persoon door De Leespoli voor de werkzaamheden is ingezet, is De
Leespoli voor wat het werk van die persoon betreft jegens de opdrachtgever tot niet meer gehouden
dan tot datgene waartoe De Leespoli de voorgeschreven persoon kan houden krachtens de
voorwaarden van de tussen De Leespoli en de voorgeschreven persoon geldende afspraken. De
Leespoli zal zich inspannen om nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen en zal de daardoor
ontstane extra kosten van opdrachtgever vergoed krijgen.
Artikel 8: Voorlichting, cursus en trainingen
8.1 Een voorlichtingsbijeenkomst, cursus of training (hierna genoemd: activiteit), vindt geen
doorgang indien er onvoldoende deelnemers zijn, dit ter beoordeling van De Leespoli. De Leespoli
dient dit uiterlijk 14 dagen voor de aanvangsdatum van de activiteit te beslissen. Indien de activiteit
geen doorgang vindt, zal er restitutie van het reeds betaalde deelnemersgeld plaatsvinden.
8.2 Een deelnemer heeft tot uiterlijk drie weken voor de geplande aanvangsdatum de gelegenheid
zijn deelneming schriftelijk te annuleren, waarna alleen de administratiekosten in rekening worden
gebracht. Daarna is de totale deelnemersprijs verschuldigd. De deelnemer heeft het recht een
vervangende deelnemer te laten meedoen, mits hij De Leespoli hierover informeert.
8.3 De regel in het vorige lid geldt ook indien andere docenten en/of cursusleiding dan aangekondigd
worden ingezet. Indien echter de aanvangsdatum door De Leespoli wordt veranderd, heeft de
deelnemer wel het recht om de inschrijving kosteloos te annuleren, tot uiterlijk twee weken na
bekendmaking van de verandering door De Leespoli.
8.4 Reis- en verblijfkosten alsmede aanschaffingskosten van voorgeschreven literatuur en materialen
zijn voor rekening van opdrachtgever.
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Artikel 9: Intellectueel eigendom
9.1: De Leespoli behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor die bij of voor
het uitvoeren van de opdracht door of vanwege De Leespoli zijn ontwikkeld of reeds voorheen door
of vanwege De Leespoli waren ontwikkeld.
9.2 Alle door De Leespoli verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen,
tekeningen, software enzovoorts zijn eigendom van de Leespoli en zijn uitsluitend bestemd om te
worden gebruikt voor eigen gebruik van opdrachtgever. Opdrachtgever is zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van De Leespoli niet gerechtigd tot verveelvoudiging, openbaarmaking of
het ter kennis brengen van derden.
9.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de opdrachtgever een gefixeerde
boete verschuldigd van € 5.000,- onverminderd het recht van De Leespoli aanspraak te maken op
schadevergoeding.
Artikel 10: Geheimhouding
De Leespoli en de opdrachtgever zullen alle aan elkaar ter beschikking gestelde gegevens en
inlichtingen geheimhouden.
Artikel 11: Slotbepalingen
11.1 Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
11.2 Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en De Leespoli is Nederlands recht van toepassing.
8.3 Partijen zullen geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige
overeenkomst dan wel overeenkomst die daarvan het gevolg mochten zijn, voorleggen aan de
bevoegde rechter te Arnhem.

