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Algemene voorwaarden - Trainingsdiensten 
 
Artikel 1 Definities 
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij 
uitdrukkelijk anders te aangegeven.  
- Gebruiker: Invert Innovatie Management; 
- Opdrachtgever: ieder natuurlijk dan wel rechtspersoon die een overeenkomst met de Gebruiker is aangegaan krachtens        
welke een deelnemer gerechtigd is deel te nemen aan een trainingsdienst; 
- Overeenkomst: de overeenkomst tot trainingsdienstverlening; 
- Trainingsdienst: leergang, workshop, cursus, E-learning, opleiding; 
- Deelnemer: natuurlijk persoon die op grond van een overeenkomst gesloten met de Gebruiker zal deelnemen aan de 
trainingsdienst. 
 
Artikel 2 Algemeen 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Gebruiker en een 
Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet 
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. 
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of 
vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 
Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige 
of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke 
bepalingen in acht wordt genomen. 
4. Inschrijving voor een trainingsdienst kan slechts geschieden door toezending van een daartoe bestemd inschrijfformulier, 
welke volledig ingevuld dient te zijn en per gewone post of internet te worden verzonden of een zelfstandige mail los van 
het inschrijfformulier.  
5. Een overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat de inschrijving bedoeld in artikel 2 lid 
4 door de Gebruiker is geaccepteerd en dit hetzij schriftelijk, hetzij elektronisch, door de Gebruiker aan de Opdrachtgever is 
bevestigd. 
 
Artikel 3 Uitvoering van de trainingsdiensten 
1. De Gebruiker zal de trainingsdiensten op professionele wijze en in overeenstemming met de bepalingen van deze 
overeenkomst uitvoeren, doch behoudt het recht voor verbeteringen en andere wijzigingen in de trainingsdiensten aan te 
brengen.  
2. De Gebruiker garandeert geen specifieke resultaten en aanvaardt geen verplichtingen betreffende geschiktheid voor een 
bepaald doel ten aanzien van de inhoud van de trainingsdiensten en/of enig daaropvolgend gebruik van de inhoud van de 
trainingsdiensten en/of materialen.  
3. De Opdrachtgever ziet erop toe dat alle deelnemers de redelijke instructies van de trainer in verband met het leveren 
van de trainingsdiensten opvolgen.  
4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering 
waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken. 
5. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 
7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij de inschakeling van derden zal Gebruiker steeds de 
nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden met Opdrachtgever overleggen. Ingeval door 
Gebruiker in het kader van de opdracht een derde wordt ingeschakeld, gelden voor deze derde de 
aansprakelijkheidsbeperkingen en/of uitsluitingen die de derde hanteert.  
 
Artikel 4 Betaling en incassokosten 
1. Indien zich, na de totstandkoming van de overeenkomst tussen de Gebruiker en de Opdrachtgever, omstandigheden, ter 
zake van de kostprijsfactoren, voordoen die een wijziging van de overeengekomen prijs rechtvaardigen, dan is Gebruiker 
gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te wijzigen, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven opdracht door 
Opdrachtgever. Onder kostprijsfactoren zijn in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: koerswijzigingen, belastingen, 
heffingen of andere lasten van overheidswege. 
2.Tegelijk met de bevestiging als in artikel 2 lid 5 bedoeld wordt Opdrachtgever een factuur toegezonden ter zake van de 
overeengekomen prijs. 
3. Opdrachtgever verplicht zich alle facturen die deze van Gebruiker ontvangt, binnen 14 dagen na factuurdatum te 
voldoen, doch in ieder geval voor aanvang van de trainingsdienst. De vermelde prijzen zijn voor rekening van de 
Opdrachtgever en zijn exclusief btw en eventuele overige lokale verkoopbelastingen en/of voorheffingen.  
4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege 
in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in 
welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment 
dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
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5. Onverminderd eventuele overige rechten die de Gebruiker bij wet of op grond van deze overeenkomst ter beschikking 
staan, heeft de Gebruiker het recht om trainingsdiensten te weigeren of op te schorten in het geval de Opdrachtgever 
verzuimt (tijdig) te betalen. 
6. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen 
de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.  
7. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle 
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke 
kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,-. Indien Gebruiker echter hogere 
kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor 
vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever 
worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 
8. Gebruiker gaat niet eerder over tot het verstrekken van een gebruikersnaam en/of wachtwoord voor de E-Learning of 
het verstrekken van toegang tot of het starten van de E-learning, in-company E-learning of trainingsdiensten dan nadat de 
volledige betaling van de Opdrachtgever voor de trainingsdiensten is ontvangen.  
9. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor 

zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een 

andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het 

Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te 

annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De 

vorderingen van de Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 5 Beëindiging overeenkomst en annulering 
1. Annulering door Opdrachtgever is mogelijk tot 25 dagen voor aanvang van de trainingsdienst middels aangetekend per 
post of digitale kennisgeving. Voor de bepaling of de annulering tijdig is gedaan, is de datum van de poststempel 
doorslaggevend of de datum waarop de digitale kennisgeving is verzonden. Gebruiker bevestigt aan Opdrachtgever of de 
annulering op grond van dit artikel al dan niet deugdelijk is. 
2. Bij deugdelijke annulering als in het voorgaande lid bedoeld volgt 50% restitutie van de overeengekomen vergoeding 
indien deze minder dan 25 dagen maar meer dan 14 dagen voor aanvang van de trainingsdienst wordt  geannuleerd. Indien 
annulering 14 dagen voor aanvang van de trainingsdienst of minder plaatsvindt volgt geen restitutie van de reeds betaalde 
vergoeding aan de Gebruiker. Bij ondeugdelijke annulering, volgt eveneens geen restitutie van de vergoeding tenzij sprake 
is van verschuiving, als geregeld in artikel 7.  
3. Onder aanvang van de trainingsdienst als in lid 1 genoemd, wordt bedoeld de in eerste instantie overeengekomen datum 
van aanvang van de trainingsdienst, voordat eventuele verschuiving van het trainingsdienst heeft plaatsgevonden. 
4. Gebruiker behoudt zich het recht voor om de trainingsdienst te annuleren. Gebruiker doet wat redelijkerwijs mogelijk is 
om Opdrachtgevers en/of deelnemers via voorafgaande kennisgeving hierover te informeren. In geval van annulering door 
de Gebruiker, heeft de Opdrachtgever uitsluitend recht op terugbetaling van de door de Opdrachtgever aan Gebruiker 
betaalde vergoedingen voor de geannuleerde trainingsdienst.  
5. Beide partijen hebben het recht om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de andere partij 
in strijd handelt met haar verplichtingen uit deze overeenkomst. 
6. Na de beëindiging van deze overeenkomst en/of annulering van de trainingsdienst, heeft Gebruiker het recht om de 
gebruikersnaam en/of het wachtwoord die in het kader van de betreffende E-learning aan de Opdrachtgever en/of 
deelnemers zijn verstrekt, ongeldig te maken.  
7. In het geval dat de Opdrachtgever slechts ten dele gebruikmaakt van de trainingsdiensten, of in het geval deelnemer(s) of 
Opdrachtgever de E-learning niet aanvangen of voltooien, heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van enig deel van 
de vergoedingen, kosten en uitgaven.  
 
Artikel 6 Wanprestatie en ontbinding 
1. In geval dat Opdrachtgever te kort komt bij de nakoming van de overeenkomst, heeft Gebruiker, het recht 
Opdrachtgever en de deelnemer de toegang tot de trainingsdienst te ontzeggen, alsmede de gehele of gedeeltelijke 
ontbinding van de overeenkomst tot stand te brengen door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring dan wel door 
een rechterlijke uitspraak. 
2.  Jegens Opdrachtgever is Gebruiker, rechtsgeldig gebruik makend van haar recht de gehele of gedeeltelijke ontbinding 
van de overeenkomst tot stand te brengen, nimmer gehouden de hieruit voor Opdrachtgever voortvloeiende schade te 
vergoeden. 
 
Artikel 7 Verschuiving 
1. Verschuiving van het gebruik van de trainingsdiensten door de Opdrachtgever is mogelijk, mits dezelfde trainingsdienst 
binnen een periode van een jaar na aanvang van het trainingsdienst wederom wordt aangeboden, en onder voorbehoud 
dat het trainingsdienst nog niet is volgeboekt. Verschuiving is eenmalig mogelijk. Gebruiker bevestigt aan Opdrachtgever of 
de verschuiving op grond van dit artikel al dan niet mogelijk is. 
2. Ingeval Opdrachtgever of de deelnemer van de verschuivingsmogelijkheid bedoeld in lid 1 gebruik wenst te maken, dient 
Opdrachtgever uiterlijk zeven werkdagen voor aanvang van de trainingsdienst hiertoe een hetzij schriftelijk, hetzij 
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elektronisch verzoek bij Gebruiker te hebben ingediend. Inzake de verschuiving is Opdrachtgever aan Gebruiker een 
vergoeding verschuldigd ten bedrage van € 100 (excl. btw). 
3. Indien het verzoek tot verschuiving Gebruiker binnen zeven werkdagen voor aanvang van het trainingsdienst, dan wel na 
aanvang van het trainingsdienst bereikt, is Opdrachtgever de volledige vergoeding verschuldigd en kan Opdrachtgever 
alsnog van de verschuivingsmogelijkheid bedoeld in lid 1 gebruik maken tegen betaling van 25% van de overeengekomen 
vergoeding. 
4. Na verschuiving is annulering door Opdrachtgever niet meer mogelijk. 
5. Gebruiker behoudt zich het recht voor om (een deel van) de trainingsdienst te verschuiven. Gebruiker doet wat 
redelijkerwijs mogelijk is om Opdrachtgevers en/of deelnemers via voorafgaande kennisgeving hierover te informeren. De 
Gebruiker is niet verantwoordelijk voor eventueel geleden schade daaruit voortvloeiend bij de Opdrachtgever. 
 
 Artikel 8 Afgelasten 
1. Ingeval het aantal deelnemers voor een te geven trainingsdienst onder het door Gebruiker gestelde minimum aantal ligt, 
is Gebruiker gerechtigd (een deel van) de trainingsdienst af te gelasten. Gebruiker doet wat redelijkerwijs mogelijk is om 
Opdrachtgevers en/of deelnemers via voorafgaande kennisgeving hierover te informeren. De Gebruiker is niet 
verantwoordelijk voor eventueel geleden schade daaruit voortvloeiend bij de Opdrachtgever. Ingeval het factuurbedrag 
reeds is voldaan zal worden gerestitueerd. 
2. Dit artikel is alleen van toepassing indien de deelnemer de datum van deelname nog niet heeft verschoven. 
 
Artikel 9 Vervanging 
1. De deelnemer kan zich, dan wel de Opdrachtgever kan de deelnemer, voor de deelname aan de (gehele) trainingsdienst 
laten vervangen, indien geen specifieke toelatingseisen aan de trainingsdienst zijn gesteld en mits Gebruiker hiervan 
uiterlijk zeven werkdagen voor aanvang van de trainingsdienst schriftelijk in kennis is gesteld, onder vermelding van de 
personalia van de vervangende deelnemer. 
 
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud en geheimhouding 
1. Alle door Gebruiker geleverde (elektronische) bestanden blijven eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle 
navolgende verplichtingen uit alle met Gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen. 
2. Gebruiker wordt geacht volledige eigendomsrechten te hebben, waaronder auteursrechten, met betrekking tot de 
training, de E-learning, het trainingsmateriaal, de handleidingen en alle overige deliverables die door Gebruiker zijn 
ontwikkeld of geleverd in het kader van de trainingsdiensten, met inbegrip van eventuele maatwerktrainingen.  
3. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1 en 2 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden verstrekt 
aan derden, doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het 
onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.  
4. Het vastleggen van de training of E-learning door middel van geluids- en/of video-opnames is ten strengste verboden.  
5. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de 
eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan 
onmiddellijk op de hoogte te stellen.  
6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij 
voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om 
al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen. 
7. Opdrachtgever ziet erop toe dat alle gebruikersnamen en wachtwoorden die door Gebruiker worden verstrekt om 
toegang te verlenen tot de E-learning of het trainingsmateriaal uitsluitend bekend worden gemaakt aan de deelnemer en 
door deze vertrouwelijk worden behandeld (en dat deze gegevens niet aan derden of aan andere werknemers of 
vertegenwoordigers van de Opdrachtgever bekend worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Gebruiker). In geval van verlies, diefstal, openbaarmaking aan derden of ongeautoriseerd gebruik van een gebruikersnaam 
en/of wachtwoord, stellen Opdrachtgever en deelnemer(s) Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte.  
8.  De in dit artikel genoemde verplichtingen genoemd in lid 2 tot en met 7 blijven ook bestaan na voltooiing van de 
trainingsdiensten of beëindiging van de overeenkomst.  
9. Deelnemers hebben een in de tijd beperkt recht op toegang tot en gebruik van de E-learning voor interne doeleinden van 
de Opdrachtgever. 
 
Artikel 11 Intellectuele eigendom  
1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere 
intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde 
toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van 
de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 
 
Artikel 12 Aansprakelijkheid 
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.  
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of 
namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
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3. De organisatie en uitvoering van de trainingsdiensten, waaronder begrepen het opstellen van het cursusmateriaal, 
geschieden naar beste vermogen van Gebruiker. Gebruiker kan echter niet instaan voor eventuele onjuistheden of 
onvolledigheden in het cursusmateriaal of tijdens de trainingsdienst verkondigd en aanvaardt uit dien hoofde geen enkele 
aansprakelijkheid. 
4. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Gebruiker beperkt tot 
het factuurbedrag van de overeenkomst. 
5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.  
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de 
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke 
kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze 
aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor 
zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze 
algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  
7. Deelname aan de trainingsdiensten is voor eigen risico van de deelnemer en Opdrachtgever, en Gebruiker aanvaardt 
derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor tijdens de trainingsdienst ontstaan verlies, diefstal of beschadiging van 
eigendommen van de deelnemer respectievelijk Opdrachtgever, alsmede voor tijdens de trainingsdienst opgelopen 
persoonlijk letsel van de deelnemer. 
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of 
grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten. 
 
Artikel 13 Overmacht 
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij 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 zijn rekening komt.  
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 Gebruiker geen 
invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Van overmacht zal in 
ieder geval sprake zijn indien deze te wijten is aan het onverhoopt niet beschikbaar zijn van één of meer docenten of van de 
gereserveerde locatie. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) 
nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.  
3.Gebruiker behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht trainingsdiensten te annuleren, te wijzigen, te 
verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet langer 
voordoet. De Gebruiker is nimmer gehouden tot vergoeding van eventueel voor de Opdrachtgever hieruit voortvloeiende 
schade.  
4. Ingeval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, zal de overeenkomst worden ontbonden en zal door 
Gebruiker met inachtneming van lid 5 van dit artikel het factuurbedrag worden gerestitueerd, tenzij deze annulering 
plaatsvindt nadat de trainingsdienst op verzoek van Opdrachtgever is verschoven, in welk geval geen restitutie plaatsvindt. 
5. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels 
gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte 
zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte 
separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke 
overeenkomst.  
 
Artikel 14 Onderzoek en reclames 
1. Eventuele klachten over de trainingsdiensten dienen door de Opdrachtgever binnen 10 dagen na ontdekking, doch 
uiterlijk binnen 10 dagen na voltooiing van de betreffende trainingsdienst schriftelijk te worden gemeld aan de Gebruiker. 
De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Gebruiker in 
staat is adequaat te reageren. 
2. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat 
geval ook gehouden tot betaling van hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft.  
3. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de 
onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.  
 
Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan 
een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking 
betrokken partij aldaar woonplaats heeft.  
2. De rechter in de (buurt van) de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, 
tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens 
de wet bevoegde rechter. 
3. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling 
overleg te beslechten. 


