2Work Arbeidsjuristen – Voorwaarden Open inschrijving opleidingen
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Algemene bepalingen
2Work Arbeidsjuristen, hierna te noemen “2Work” is de handelsnaam van de maatschap OpRecht
Opleidingen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65198255.
Deze opleidingsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en andere rechtsbetrekking
tussen 2Work en de Deelnemer, waarbij de door 2Work te verlenen dienst het verzorgen van een opleiding
betreft. Eventuele algemene voorwaarden van de Deelnemer blijven buiten toepassing.
De Deelnemer aanvaardt middels zijn schriftelijke inschrijving de opleidingsvoorwaarden van 2Work.
2Work is bevoegd om deze opleidingsvoorwaarden te wijzigen. De gewijzigde opleidingsvoorwaarden zijn
van toepassing op nieuwe opdrachten tot het verzorgen van opleidingen alsmede op lopende opdrachten.
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Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 de Opleiding: iedere door of vanwege of onder licentie van 2Work verzorgde of georganiseerde
opleiding uit het op de website van 2Work vermelde opleidingsprogramma van 2Work, waarvoor de
Deelnemer zich individueel en rechtstreeks via 2Workarbeidsjuristen kan inschrijven voor één of
meerdere dagdelen. Een dagdeel bestaat uit een aaneengesloten lesperiode van minimaal twee en
maximaal vier uur, een korte pauze inbegrepen;
 de Deelnemer: een natuurlijk persoon die zich via de website van 2Work heeft ingeschreven voor een
Open inschrijving opleiding van 2Work.
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Totstandkoming van de overeenkomst
Alle door 2Work gedane offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend.
Een opdracht tot een Opleidingen komt tot stand op het moment dat 2Work een inschrijving voor een een
Opleiding heeft ontvangen. Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats door het doorgeven van
persoonsgegevens en eventueel bedrijfsgegevens voor een geselecteerde opleiding via de inschrijfpagina
op de website van 2Work. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst anders tot stand is
gekomen.
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Uitvoering van de overeenkomst
2Work zal de overeenkomst, die zijdens 2Work moet worden gezien als een inspanningsverbintenis, naar
beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
De inhoud van de Opleiding staat beschreven in het meest recente folder‐ en ander voorlichtingsmateriaal
van 2Work dat op de Opleiding betrekking heeft. 2Work behoudt zich het recht voor wijzigingen in de
inhoud van de Opleiding aan te brengen. 2Work zal de Deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.
2Work behoudt zich het recht voor in uitzonderlijke gevallen het tijdstip, locatie en plaats van de Opleiding
te wijzigen. 2Work zal de Deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.
2Work behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten in uitzonderlijke gevallen te vervangen, al dan
niet door inschakeling van derden. Bij de inschakeling van derden zal zij zorgvuldigheid betrachten. Ingeval
een inschrijving voor een opleiding heeft plaatsgevonden met het oogmerk die opleiding door een
specifiek persoon te laten uitvoeren is 2Work desalniettemin gerechtigd om een ander persoon aan te
wijzen om de opdracht uit te voeren. In geen geval kan de Deelnemer een ander dan 2Work tot nakoming
van de overeengekomen opdracht aanspreken.
Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 404 en 407 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door 2Work, ook indien de opdracht tot stand is gekomen
dan wel wordt uitgevoerd door werknemers van 2Work, dan wel door 2Work ingeschakelde derden.
De Deelnemer zal 2Work op de hoogte brengen van alle informatie die voor de uitvoering van de
overeenkomst relevant is en van iedere wijziging in de ten behoeve van de Opleiding verstrekte gegevens
plaatsvindt. Voor zover dit niet op initiatief van de Deelnemer geschiedt, zal de Deelnemer deze informatie
op eerste verzoek van 2Work verschaffen. De Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van de aan 2Work ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van
derden afkomstig zijn. Indien in de uitvoering van de opdracht extra kosten (waaronder begrepen
vergoeding voor verrichte werkzaamheden) ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter
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beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, dan komen deze geheel voor rekening van
de Deelnemer.
In de navolgende situaties is 2Work bevoegd de Deelnemer de toegang tot een Opleiding te ontzeggen:
 indien na het sluiten van de overeenkomst aan 2Work omstandigheden aan het licht komen die 2Work
goede grond geven te vrezen dat de Deelnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 indien de Deelnemer anderszins niet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet;
een en ander onverminderd de gehoudendheid van de Deelnemer de hierdoor door 2Work geleden schade
te vergoeden en onverminderd de overige aan 2Work toekomende rechten.
Facturatie
De door de Deelnemer aan 2Work verschuldigde opleidingskosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en
dienen voor aanvang van de Opleiding op de op de factuur aangegeven bankrekening van 2Work te zijn
bijgeschreven. Bij te late betaling behoudt 2Work zich het recht voor de toegang tot de Opleiding te
weigeren.
Indien betaling binnen veertien dagen uitblijft, wordt de Deelnemer geacht in verzuim te zijn, ongeacht of
hij of diens vervanger aan de Opleiding heeft deelgenomen, een en ander met inachtneming van het in
Artikel 7 bepaalde. In dat geval is de Deelnemer zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de
overige rechten van 2Work vanaf de vervaldag een rente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd tot op
de datum van algehele voldoening.
Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor
rekening van de Deelnemer.
Een vordering die 2Work uit hoofde van de overeenkomst op de Deelnemer heeft is direct opeisbaar
indien:
 de Deelnemer in staat van faillissement wordt gesteld;
 voor de Deelnemer surseance van betaling is aangevraagd;
 de Deelnemer onder bewind of curatele is geplaatst;
 een verzoek is ingediend ten behoeve van de Deelnemer tot toepassing van de Wet schuldsanering
natuurlijke personen;
 de Deelnemer op enige andere wijze het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen verliest.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door 2Work gehanteerde prijzen en tarieven exclusief
BTW en inclusief administratiekosten.
Kortingen
2Work kan leden van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling
(‘NVP’) van tijd tot tijd een korting verlenen op deelname aan bepaalde opleidingen van 2Work. De NVP‐
korting is uitsluitend van toepassing op persoonsgebonden lidmaatschappen. Deze korting is niet geldig in
combinatie met tijdelijke acties. De korting genoemd onder lid 2 van dit artikel wordt in dit kader niet
gezien als tijdelijke actie.
Bij deelname aan twee of meer opleidingen binnen 13 maanden kan 2Work van tijd tot tijd een korting
verlenen op deelname aan de tweede of volgende opleiding.
Kortingsacties en andere aan de opleiding gerelateerde acties kunnen te allen tijde door 2Work zonder
opgave van reden worden stopgezet. Een deelnemer kan geen rechten ontlenen aan eerdere acties. Een
actie blijft echter van toepassing op reeds gedane inschrijvingen.
Annulering en vervanging
De deelname aan de Opleiding kan tot 6 weken voor aanvang van de opleiding kosteloos door de
Deelnemer geannuleerd worden. Bij annulering daarna kan 2Work het voor de opleiding verschuldigde
bedrag volledig in rekening brengen bij de Deelnemer. Annulering van de Opleiding is uitsluitend schriftelijk
mogelijk.
In geval de Deelnemer niet in staat is de Opleiding bij te wonen, is de Deelnemer bevoegd een vervanger
aan de Opleiding te laten deelnemen mits dit vooraf aan 2Work is gemeld, waarbij de opleidingskosten
voor de vervanger nimmer lager zullen zijn dan die geldende voor de Deelnemer. Eventuele voor de
Deelnemer geldende kortingen, waaronder, doch niet uitsluitend de kortingen zoals genoemd in artikel 6,
gelden niet voor de vervanger.
In geval de Deelnemer of diens eventuele vervanger niet bij de Opleiding aanwezig is geweest, zal 2Work
het eventueel tijdens deze Opleiding uitgereikte lesmateriaal op eerste verzoek daartoe door de
Deelnemer aan de Deelnemer toesturen.
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2Work behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een Opleiding af te lasten.
2Work zal de Deelnemer in voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.
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Non‐Concurrentie
Het is de Deelnemer niet toegestaan op basis van de door 2Work verzorgde Opleiding en het daarbij te
gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met diens werkgever een soortgelijke Opleiding te
ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 2Work.
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Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van 2Work, vennoten, haar werknemers, en personen waarmee 2Work een
samenwerkingsverband heeft gesloten, voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een
toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is
beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden, in verband waarmee de schade is ontstaan en welke
maximaal de periode van de laatste 6 maanden betreffen, door de Deelnemer aan 2Work is betaald, met
een maximum van € 45.000,‐. De Deelnemer kan voor dit beperkte bedrag uitsluitend 2Work aanspreken
of de individuele vennoten ieder voor gelijke delen.
De aansprakelijkheid genoemd in het voorgaande lid is in ieder geval beperkt tot het door de
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van 2Work te dier zake uitgekeerde bedrag.
Iedere aansprakelijkheid van 2Work, vennoten, haar werknemers en personen waarmee 2Work een
samenwerkingsverband heeft gesloten, voor schade aan personen of zaken, is beperkt tot het door de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van 2Work te dier zake uitgekeerde bedrag.
Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers en/of personen waarmee 2Work een
samenwerkingsverband heeft gesloten, is uitgesloten. Genoemde werknemers en personen kunnen zich te
allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.
De Deelnemer vrijwaart 2Work en haar vennoten en degenen die voor 2Work werkzaam zijn tegen alle
aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor de Deelnemer verrichte
werkzaamheden, tenzij bedoelde aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de
gevrijwaarde(n).
In het geval de communicatie tussen de Deelnemer en 2Work geschiedt met behulp van elektronische
middelen zoals e‐mail en andere vormen van dataverkeer, is geen van beide partijen jegens de andere
partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere
onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.
Alle aanspraken van de Deelnemer vervallen 6 maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop
deze aanspraken betrekking hebben.
Reclames als bedoeld in dit artikel schorten de betalingsverplichting van de Deelnemer niet op.
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Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met 2Work waarop deze voorwaarden van toepassing zijn,
is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen de Deelnemer en 2Work zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Utrecht, tenzij regels van dwingend recht anders bepalen.
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2Work Arbeidsjuristen – Voorwaarden In company opleidingen
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Algemene bepalingen
2Work Arbeidsjuristen, hierna te noemen “2Work” is de handelsnaam van de maatschap OpRecht
Opleidingen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65198255.
Deze opleidingsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en andere rechtsbetrekking
tussen 2Work en de Opdrachtgever, waarbij de door 2Work te verlenen dienst het verzorgen van een
opleiding betreft. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever blijven buiten toepassing.
De Opdrachtgever aanvaardt middels zijn schriftelijke opdrachtbevestiging de opleidingsvoorwaarden van
2Work.
2Work is bevoegd om deze opleidingsvoorwaarden te wijzigen. De gewijzigde opleidingsvoorwaarden zijn
van toepassing op nieuwe opdrachten tot het verzorgen van opleidingen alsmede op lopende opdrachten.
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Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 de Opleiding: iedere door of vanwege of onder licentie van 2Work verzorgde of georganiseerde
opleiding uit het opleidingsprogramma van 2Work of een opleiding op maat gemaakt, welke opleiding
in opdracht van een Opdrachtgever plaatsvindt ten behoeve van haar organisatie of haar relaties voor
één of meerdere dagdelen. Een dagdeel bestaat uit een aaneengesloten lesperiode van minimaal twee
en maximaal vier uur, een korte pauze inbegrepen.
 de Opdrachtgever: een organisatie en/of vereniging die 2Work een opdracht verstrekt voor het
ontwikkelen en/of verzorgen van een Opleiding;
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Totstandkoming van de overeenkomst
Alle door 2Work gedane offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend.
Een opdracht tot een Opleidingen komt tot stand op het moment dat de door 2Work en de Opdrachtgever
ondertekende offerte of opdrachtbevestiging door 2Work retour is ontvangen. De offerte of
opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de Opdrachtgever aan 2Work verstrekte
informatie. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst anders tot stand is gekomen.

4
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Uitvoering van de overeenkomst
2Work zal de overeenkomst, die zijdens 2Work moet worden gezien als een inspanningsverbintenis, naar
beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
De inhoud van de Opleiding (behoudens een opleiding op maat) staat beschreven in het meest recente
folder‐ en ander voorlichtingsmateriaal van 2Work dat op de Opleiding betrekking heeft. 2Work behoudt
zich het recht voor wijzigingen in de inhoud van de Opleiding aan te brengen. 2Work zal de Opdrachtgever
daarvan tijdig op de hoogte stellen.
2Work behoudt zich het recht voor in uitzonderlijke gevallen het tijdstip, locatie en plaats van de Opleiding
te wijzigen. 2Work zal de Opdrachtgever daarvan tijdig op de hoogte stellen.
2Work behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten in uitzonderlijke gevallen te vervangen, al dan
niet door inschakeling van derden. Bij de inschakeling van derden zal zij zorgvuldigheid betrachten. Zij zal
dit zoveel als mogelijk doen in overleg met de Opdrachtgever. Ingeval een opdracht is verleend met het
oogmerk die door een specifiek persoon te laten uitvoeren is 2Work desalniettemin gerechtigd om een
ander persoon aan te wijzen om de opdracht uit te voeren. In geen geval kan de Opdrachtgever een ander
dan 2Work tot nakoming van de overeengekomen opdracht aanspreken.
Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 404 en 407 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door 2Work, ook indien de opdracht tot stand is gekomen
dan wel wordt uitgevoerd door werknemers van 2Work, dan wel door 2Work ingeschakelde derden.
De Opdrachtgever zal 2Work op de hoogte brengen van alle informatie die voor de uitvoering van de
overeenkomst relevant is en van iedere wijziging in de ten behoeve van de Opleiding verstrekte gegevens
plaatsvindt. Voor zover dit niet op initiatief van de Opdrachtgever geschiedt, zal de Opdrachtgever deze
informatie op eerste verzoek van 2Work verschaffen. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid,
volledigheid en betrouwbaarheid van de aan 2Work ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook
indien deze van derden afkomstig zijn. Indien in de uitvoering van de opdracht extra kosten (waaronder
begrepen vergoeding voor verrichte werkzaamheden) ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk
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ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, dan komen deze geheel voor rekening
van de Opdrachtgever.
In de navolgende situaties is 2Work bevoegd de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten dan
wel te beëindigen onder onmiddellijke schriftelijke opzegging:
 indien na het sluiten van de overeenkomst aan 2Work omstandigheden aan het licht komen die 2Work
goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 indien de Opdrachtgever anderszins niet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet;
een en ander onverminderd de gehoudendheid van de Opdrachtgever de hierdoor door 2Work geleden
schade te vergoeden en onverminderd de overige aan 2Work toekomende rechten.
Facturatie
De door de Opdrachtgever aan 2Work verschuldigde opleidingskosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd
en dienen voor aanvang van de Opleiding op de op de factuur aangegeven bankrekening van 2Work te zijn
bijgeschreven. Bij te late betaling behoudt 2Work zich het recht voor de toegang tot de Opleiding te
weigeren.
De Opdrachtgever dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de Opleiding, het
factuuradres en het aantal deelnemers aan 2Work door te geven. Indien het aantal deelnemers feitelijk
hoger blijkt te zijn dan het vooraf doorgegeven aantal, zal 2Work na afloop van de opleiding voor de extra
deelnemers een factuur nazenden.
Indien betaling van de kosten genoemd in de leden 1 en 2 binnen veertien dagen uitblijft, wordt de
Opdrachtgever geacht in verzuim te zijn, ongeacht of de Opleiding heeft plaatsgevonden. In dat geval is de
Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van 2Work vanaf de
vervaldag een rente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd tot op de datum van algehele voldoening.
Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor
rekening van de Opdrachtgever.
Een vordering die 2Work uit hoofde van de overeenkomst op de Opdrachtgever heeft is direct opeisbaar
indien:
 de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt gesteld;
 voor de Opdrachtgever surseance van betaling is aangevraagd;
 de Opdrachtgever onder bewind of curatele is geplaatst;
 een verzoek is ingediend ten behoeve van de Opdrachtgever tot toepassing van de Wet schuldsanering
natuurlijke personen;
 de Opdrachtgever op enige andere wijze het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen verliest.
In geval de Opdrachtgever na tekenen van de overeenkomst de opdracht tot een Opleiding annuleert, zal
het gehele geoffreerde bedrag door 2Work aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door 2Work gehanteerde prijzen en tarieven exclusief
b.t.w. en inclusief administratiekosten.
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Kortingen
2Work kan van tijd tot tijd een korting verlenen op deelname aan bepaalde opleidingen van 2Work.
Kortingsacties en andere aan de opleiding gerelateerde acties kunnen te allen tijde door 2Work zonder
opgave van reden worden stopgezet. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan eerdere acties. Een
actie blijft echter van toepassing op reeds toegekende en aanvaarde opdrachten.
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Non‐Concurrentie
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan op basis van de door 2Work verzorgde Opleiding en het daarbij te
gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met de Opdrachtgever een soortgelijke Opleiding te
ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 2Work.
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Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van 2Work, vennoten, haar werknemers, en personen waarmee 2Work een
samenwerkingsverband heeft gesloten, voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een
toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is
beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden, in verband waarmee de schade is ontstaan en welke
maximaal de periode van de laatste 6 maanden betreffen, door de Opdrachtgever aan 2Work is betaald,
met een maximum van € 45.000,‐. De Opdrachtgever kan voor dit beperkte bedrag uitsluitend 2Work
aanspreken of de individuele vennoten ieder voor gelijke delen.
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De aansprakelijkheid genoemd in het voorgaande lid is in ieder geval beperkt tot het door de
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van 2Work te dier zake uitgekeerde bedrag.
Iedere aansprakelijkheid van 2Work, vennoten, haar werknemers en personen waarmee 2Work een
samenwerkingsverband heeft gesloten, voor schade aan personen of zaken, is beperkt tot het door de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van 2Work te dier zake uitgekeerde bedrag.
Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers en/of personen waarmee 2Work een
samenwerkingsverband heeft gesloten, is uitgesloten. Genoemde werknemers en personen kunnen zich te
allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.
De Opdrachtgever vrijwaart 2Work en haar vennoten en degenen die voor 2Work werkzaam zijn tegen alle
aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor de Opdrachtgever verrichte
werkzaamheden, tenzij bedoelde aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de
gevrijwaarde(n).
In het geval de communicatie tussen de Opdrachtgever en 2Work geschiedt met behulp van elektronische
middelen zoals e‐mail en andere vormen van dataverkeer, is geen van beide partijen jegens de andere
partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere
onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.
Alle aanspraken van de Opdrachtgever vervallen zes maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht
waarop deze aanspraken betrekking hebben.
Reclames als bedoeld in dit artikel schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met 2Work waarop deze voorwaarden van toepassing zijn,
is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen de Opdrachtgever en 2Work zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Utrecht, tenzij regels van dwingend recht anders bepalen.
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