
Algemene voorwaarden Westland Cultuurweb inzake 
nascholingsactiviteiten Cultuureducatie met Kwaliteit (april 2018) 

Artikel 1. Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt in de volgende betekenis: 
1. “Westland Cultuurweb”, de aanbieder van nascholing voor leerkrachten en kunstdocenten op het 

gebied van cultuureducatie in het primair onderwijs. 
2. “Nascholingsactiviteiten”, alle vormen van training, workshops, (korte) cursussen, conferenties, 

co-teaching, coaching en coaching on the job. Een deel van deze activiteiten wordt gratis 
aangeboden. 

3. “Klant”, de school of culturele instelling die de nascholingsactiviteiten inkoopt. 
4. “Deelnemer”, de afgevaardigde van de school of culturele instelling die deelneemt aan de 

nascholingsactiviteit.   
 
Artikel 2. Algemeen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die in het kader van 

nascholingsactiviteiten als onderdeel van Cultuureducatie met Kwaliteit door Westland 
Cultuurweb worden gesloten. 

2. De algemene voorwaarden zijn in te zien op onze website, www.westlandcultuurweb.nl. 
 
Artikel 3. Inschrijving nascholingsactiviteiten 
1. Inschrijving voor nascholingsactiviteiten bij Westland Cultuurweb geschiedt door het invullen van 

een inschrijvingsformulier via de website van Westland Cultuurweb (bij bovenschoolse 
activiteiten) of afstemming met de accounthouder van de school (bij activiteiten die per school 
worden ingepland).  

2. Alle nascholingsactiviteiten worden georganiseerd onder voorbehoud van voldoende 
inschrijvingen.  

3. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.  
4. Westland Cultuurweb bevestigt de inschrijving voor bovenschoolse activiteiten per e-mail, waarna 

de inschrijving definitief is.  
 
Artikel 4. Kosten en betaling  
1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier gelden de prijzen zoals deze zijn vermeld op de website 

www.westlandcultuurweb.nl.  
2. Bij inschrijving via afstemming met de accounthouder wordt een mondelinge overeenkomst 

gesloten. Ook hier gelden de prijzen zoals deze zijn vermeld op de website 
www.westlandcultuurweb.nl. Deze prijzen worden benoemd door de accounthouder tijdens het 
sluiten van de mondelinge overeenkomst.  

3. De prijzen zijn inclusief eventuele kosten voor materiaal en indien van toepassing inclusief btw.  
4. In schooljaar 2018-2019 is alleen een bijdrage verschuldigd voor deelname aan een 

verdiepingstraining (€25), de icc-verdiepingscursus (€75), de icc-cursus (€150) en gebruik van co-
teaching (€60 per uur) na het gratis kennismakingspakket. De overige nascholingsactiviteiten zijn 
gratis. 

5. Experttrainingen en korte cursussen zijn voor de eigen school of de eigen scholenstichting af te 
nemen. De afnemer betaalt de volledige kosten van de training of cursus. Experttrainingen kosten 
€420 voor twee bijeenkomsten van 2,5 uur. Korte cursussen kosten €720 voor drie bijeenkomsten 
van drie uur.  

6. Na bevestiging van de inschrijving zoals vermeld in artikel 3.4 verstuurt Westland Cultuurweb een 
factuur naar de klant.  

7. De factuur dient binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te worden voldaan. 
8. Bij overschrijding van de betalingstermijn is een wettelijke rente verschuldigd van 1% per maand. 
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Artikel 5. Annulering 
1. De klant kan deelname aan de cursus enkel annuleren door een schriftelijk bericht uiterlijk vier 

weken voor aanvang van de nascholingsactiviteit. De kosten van deelname worden dan 
gerestitueerd. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de nascholingsactiviteit of 
gedurende de nascholingsactiviteit blijven de volledige kosten van deelname verschuldigd. Als 
inschrijving korter dan vier weken voor aanvang van de nascholingsactiviteit plaatsvindt, geldt de 
wettelijke bedenktermijn van zeven dagen, tenzij de nascholingsactiviteit binnen zeven dagen 
plaatsvindt.  

2. Indien een deelnemer verhinderd is om deel te nemen aan de nascholingsactiviteit, kan de 
deelnemer ervoor kiezen zich te laten vervangen door een collega. Voor deze vervanging zijn geen 
extra kosten verschuldigd. De vervangende deelnemer dient wel te voldoen aan de ingangseisen 
voor de nascholingsactiviteit; deze zijn op de website van Westland Cultuurweb te vinden.  

3. Westland Cultuurweb behoudt zich het recht voor de nascholingsactiviteit te annuleren tot 
uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de nascholingsactiviteit. De klant wordt hier zo spoedig 
mogelijk van op de hoogte gesteld. Indien mogelijk wordt er een alternatief aan de klant 
aangeboden. Indien de klant hier gebruik van maakt, worden de in rekening gebrachte kosten niet 
gerestitueerd. Indien de klant hier geen gebruik van maakt, worden alle in rekening gebrachte 
kosten gerestitueerd.  

 
Artikel 6. Vervanging trainer/docent 
1. Westland Cultuurweb is te allen tijde gerechtigd om een docent of trainer te vervangen door een 

andere docent of trainer voor de uitvoering van de nascholingsactiviteit. 
 
Artikel 7. Intellectuele eigendom 
1. Alle door Westland Cultuurweb verstrekte stukken, zoals handouts, powerpoints, lesmateriaal, 

muziek, filmpjes enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen 
niet door haar zonder voorafgaande toestemming van Westland Cultuurweb worden 
verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard 
van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

 
Artikel 8. Publicatie 
1. Indien de klant de deelname aan nascholingsactiviteiten bij Westland Cultuurweb publiceert 

buiten de communicatie van Westland Cultuurweb om dan noemen zij Westland Cultuurweb als 
organisator en verwijzen ze naar de website www.westlandcultuurweb.nl.  

2. Westland Cultuurweb kan tijdens de nascholingsactiviteiten een fotograaf inzetten om 
beeldmateriaal voor uitingen op social media, website en officiële uitingen als jaarverslagen en 
subsidieaanvragen te verzamelen. Bij deelname aan de cursus gaat de klant hiermee akkoord.  

 
Artikel 9. Evaluatie 
1. De klant dient mee te werken aan de evaluatie van nascholingsactiviteiten door een online 

evaluatie in te vullen en/of deelname aan een gesprek. 
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