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DEELNEMINGSOVEREENKOMST START ACADEMY
de stichting hogeschool van Arnhem en Nijmegen met KvK-nummer
09091785, statutair gevestigd te Arnhem en kantoorhoudende aan de
(6826 CC) Ruitenberglaan 31, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd
door T. Joosten, hierna te noemen “HAN”
en
[naam deelnemer] _________________________________________________,
wonende aan de [straat] ______________________________________________
te [postcode] [plaats] _________________________________________________,
te
dezen
rechtsgeldig
vertegenwoordigd
door
[naam]
_______________________________________ [vader/moeder/verzorger/voogd],
hierna te noemen “Deelnem er”
Hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen”,
Kom en overeen als volgt:
•

•

•

dat de HAN een ‘Start Academy’ in het leven heeft geroepen en
zich als doel heeft gesteld jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar
te begeleiden bij het vinden van een passende studiekeuze of andere levensinvulling;
dat de HAN deelnemers een uitgebreid programma aanbiedt,
waarbij de deelnemer tegen betaling een trainingsprogramma van
20 weken volgt. Gedurende de trainingsperiode onderzoekt de
deelnemer hoe hij of zij het meeste uit zijn of haar leven haalt en
krijgt hij of zij de mogelijkheid te onderzoeken welke vervolgstap
de best passende is;
dat partijen hun rechten en plichten over en weer als volgt willen
regelen.

Artikel 1

Doel van de overeenkom st

1. Met deze overeenkomst leggen partijen (1) de procedures en (basis)voorwaarden vast waaronder HAN ten behoeve van de deelnemer een trainingsprogramma verzorgt en (2) wat de verplichtingen van partijen zijn.
Artikel 2

Het trainingsprogram m a – verplichtingen partijen

1. HAN biedt de deelnemer gedurende de looptijd van de overeenkomst het volgende:
a. Een trainingsprogramma van 3 dagen per week;
b. Een Start Academy werkboek;
c. Toegang tot de online game ten behoeve van de opdrachten
die tijdens deelname worden verstrekt.
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2. De deelnemer verplicht zich bij aanvang, maar uiterlijk binnen 14
dagen na de start van het trainingsprogramma, het verschuldigde
bedrag ad. € 1500,00 aan de HAN te voldoen.
3. Het bedrag genoemd in lid 2 is inclusief BTW.
Artikel 3

Duur, aanpassing, beëindiging of ontbinding

1. Deze overeenkomst treedt in werking op ____-____- 20____. De
Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van zes maanden
en eindigt derhalve van rechtswege op ____-____- 20____.
2. Partijen kunnen de overeenkomst dan wel haar bijlagen in onderling overleg aanpassen. Dergelijke aanvullingen en/of wijzigingen
dienen schriftelijk worden aangegaan.
3. Partijen behouden zich het recht voor om deze overeenkomst –
zonder tussenkomst van een rechter – te ontbinden indien:
a. De wederpartij in verzuim is met de nakoming van haar
verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst;
b. De wederpartij haar faillissement aanvraagt, in staat van
faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt ontbonden dan wel geliquideerd of op enige
andere wijze in haar bevoegdheid om rechtshandelingen te
verrichten wordt beperkt;
c. Partijen dit gezamenlijk besluiten c.q. besluiten om tot gedeeltelijke ontbinding over te gaan.
4. Ontbinding dient schriftelijk bij aangetekende brief te worden ingeroepen.
Artikel 4

Overige voorw aarden

1. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden ‘Start Academy’ van de HAN van toepassing.
2. Artikel 10 van de algemene voorwaarden, genoemd in lid 1 van dit
artikel, is van toepasselijkheid uitgezonderd.
Artikel 5

Geschillenregeling

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. In geval een partij van mening dat er sprake is van een geschil dan
zal hij dit schriftelijk en gemotiveerd per aangetekende brief aan
de wederpartij kenbaar maken. Partijen zullen vervolgens proberen om in onderling overleg tot een oplossing te komen.
3. Indien het niet mogelijk blijkt om het geschil in onderling overleg
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op te lossen, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Aldus opgemaakt en ondertekend,

De HAN

de deelnemer

[datum]

[datum]

________________________________

_________________________________

________________________________

_________________________________

[naam]

[naam]

