Reglement lidmaatschap KennisNetwerk GastouderOpvang
(KNGO)
1 Wat houdt het lidmaatschap van de KNGO in?
Het KNGO-lidmaatschap is persoonsgebonden en geeft toegang tot KNGO producten en diensten,
zoals het vakblad voor gastouderopvang WijZ! Magazine en de online inlogomgeving op
www.kngo.nl.
2 Wie kan lid worden van de KNGO?
Iedereen die in Nederland woonachtig is. Het lidmaatschap is met name geschikt voor professionals
in de gastouderopvang sen ouders met kinderen in de gastouderopvang.
3 Van wanneer tot wanneer loopt het lidmaatschapsjaar?
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december (1 kalenderjaar) en wordt ieder
jaar automatisch met 1 jaar verlengd.
4 Betaling lidmaatschapsbijdrage
De lidmaatschapsbijdrage wordt jaarlijks vooruitbetaald wanneer u zich aangemeld als lid. Die
bijdrage geldt tot 31 december van dat jaar. De betaalwijze daarvoor kan gekozen worden bij
inschrijving. De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage vanaf 1 januari van ieder jaar wordt voldaan
uitsluitend per automatische incasso of bij uitzondering per handmatige factuur. De jaarlijkse
automatische incasso wordt gedaan door Abonnementenland. Een eventuele handmatige factuur
komt van KNGO.
5 Hoogte lidmaatschapsbijdrage
De hoogte van de contributie vindt u op kngo.nl (Menu Lidmaatschap) of Aboland.nl
6 Wijziging tarieven en voorwaarden
De lidmaatschapsbijdrage en/of voorwaarden van het KNGO-lidmaatschap kunnen per 1 januari
worden gewijzigd. Wijzigingen worden uiterlijk 1 november gepubliceerd op kngo.nl.
7 Hoe kan het lidmaatschap worden opgezegd?
Het lidmaatschap kan ten alle tijden opgezegd worden tot 1 december van ieder jaar. Vanaf die
datum zal de incasso van de lidmaatschapsbijdrage voor het aankomende jaar klaargemaakt worden
en bent u nog een jaar lid tot 31 december van het volgende jaar.
Het lidmaatschap dient bij voorkeur opgezegd te worden via de website van Aboland.nl of via email
aan klantenservice@aboland.nl of telefonisch via 0251-25 79 24.
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Een opzegging kan ook, onder vermelding van uw volledige gegevens, per post worden verzonden
naar Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest. Een opzegging is pas definitief wanneer u
daarvan een bevestiging van KNGO heeft ontvangen.
8 Niet goed, geld terug garantie
Wanneer het lidmaatschap is afgesloten en het lid binnen 7 dagen na ontvangst van de productenen diensten, of uiterlijk binnen 21 dagen na afsluiten van het lidmaatschap, niet tevreden is, kan met
opgaaf van reden de lidmaatschapsbijdrage worden teruggevraagd. Dit kan uitsluitend via de website
van Aboland.nl of per email aan klantenservice@aboland.nl.
Er mag slecht eenmaal per persoon aanspraak gemaakt worden op de niet goed, geld terug garantie.
KNGO zal het lid schriftelijk op de hoogte stellen van de restitutie en onder verrekening van 4,50
administratiekosten de contributie restitueren binnen 14 dagen na akkoord.
9 Wat gebeurt er nadat het lidmaatschap is opgezegd?
Abonnementenland stuurt een bevestiging van de opzegging per post of per email. Het lidmaatschap
blijft bestaan tot het einde van het lopende kalenderjaar. Het restant van de betaalde contributie
over het lopende kalenderjaar wordt niet terugbetaald. De aan het lidmaatschap gekoppelde KNGOproducten en -diensten kunnen komen te vervallen per 1 januari van het opvolgende jaar.
10 Wat gebeurt er als de lidmaatschapsbijdrage niet kan worden afgeschreven?
Abonnementenland stuurt eerst nog een factuur per post en een herinnering.
Bij uitblijven van betaling is het lid direct in verzuim en heeft KNGO het recht wettelijke rente te
berekenen. Het lid zal worden aangemaand. Indien het lid binnen veertien dagen nadat het lid in
verzuim is nog niet heeft betaald, heeft de KNGO het recht om incassokosten in rekening te brengen.
Alle voordelen die aan het lidmaatschap verbonden zijn, vervallen totdat het lid de
lidmaatschapsbijdrage heeft betaald. Bij wanbetaling heeft KNGO het recht om het lidmaatschap te
beëindigen.
11 Wat gebeurt er als KNGO het lidmaatschap beëindigt?
KNGO brengt het lid schriftelijk op de hoogte van de beëindiging van het lidmaatschap onder opgave
van reden en met vermelding van de datum van beëindiging. Het lid blijft het openstaande bedrag
verschuldigd aan KNGO; dit bedrag zal worden geïnd door een incassobureau. De aan het
lidmaatschap gekoppelde KNGO-producten en -diensten kunnen komen te vervallen.
12 Akkoord Reglement lidmaatschap KNGO, Algemene Voorwaarden KNGO, Privacyverklaring
KNGO
Het lid is akkoord gegaan met deze reglementen door bij inschrijving het vinkje te plaatsen onder het
inschrijfformulier op kngo.nl, waar het reglement altijd openbaar in te zien is.
Het lid behoud het recht om dit volgens punt 8 ongedaan te maken.
Met het akkoord gaan met het Reglement bij aangaan van het lidmaatschap van KNGO heeft het lid
toestemming gegeven om eenmaal per jaar de contributie te incasseren van het door het lid
opgegeven IBAN nummer. Eventuele kosten die door de bank in rekening worden gebracht bij
stornering door het terugtrekken van de incasso zijn voor rekening van het lid.
13 Hoe gaat KNGO met persoonlijke gegevens om?
Ten behoeve van haar dienstverlening leggen KNGO en Abonnementenland gegevens vast wanneer
een lidmaatschap wordt afgesloten, diensten en/of producten wordt afgenomen of anderszins
contact is. Abonnementenland en KNGO hebben hiervoor een Verwerkersovereenkomst gesloten.
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KNGO gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van rechten op grond van het lidmaatschap, de
uitvoering van ontwikkeling van producten en diensten en om leden/bezoekers van haar nieuwe
producten en diensten op de hoogte te houden. Hierop is de Privacyverklaring KNGO op van
toepassing. Indien het lid geen prijs stelt op informatie over producten of diensten of wanneer het lid
de toestemming voor het ontvangen van informatie per e-mail wil intrekken (al dan niet door gebruik
te maken van de afmeldlink in het bericht), kan het lid een email sturen aan redactie@kngo.nl of een
brief naar de KNGO, ter attentie van Redactie, onder vermelding van AVG, Mr. van Coothstraat 41,
6651 ZG te Druten. Het Reglement lidmaatschap KNGO is een reglement dat onlosmakelijk
verbonden is aan de Algemene Voorwaarden van KNGO.

Reglement beeldmerk “Lid van KennisNetwerk GastouderOpvang”
Artikel 1. Gebruik KNGO ledenbeeldmerk
1.1 Leden van KNGO die mogen op een niet misleidende wijze het KNGO ledenbeeldmerk “Lid van
KNGO” voeren gedurende de periode dat zij lid zijn.
1.2 Leden zijn niet bevoegd het recht tot gebruik van het beeldmerk aan een derde over te dragen of
aan een derde licentie hierop te verlenen.
Artikel 2. Doorhalen registratie KNGO-register
2.1 Indien het lidmaatschap beeindigd is dient het ex-lid onmiddellijk te stoppen met het voeren, op
welke manier dan ook, van het beeldmerk.
2.2 Het lid van wie het recht ingevolge het in het eerste lid bepaalde eindigt, heeft geen recht op enige
vergoeding van schade doordat materiaal voorzien van het beeldmerk niet meer mag worden gebruikt
en/of moet worden aangepast.
Artikel 3. Misbruik KNGO ledenbeeldmerk
3.1 Het gebruik van het KNGO ledenbeeldmerk door mensen die geen lid zijn wordt als misbruik
aangemerkt.
3.2 Foutief of misleidend gebruik van het KNGO ledenbeeldmerk wordt als misbruik aangemerkt.
3.3 Leden zijn verplicht iedere inbreuk of onterecht gebruik van het KNGO ledenbeeldmerk door
anderen mede te delen aan KNGO.
Artikel 4. Dwangsom
4.1 Iemand die geen lid meer is, is conform artikel 3 verplicht per direct te stoppen met het voeren van
het KNGO certificeringsbeeldmerk en dient uiterlijk 15 januari alle uitingen van KNGO, KNGO
ledenbeeldmerk (o.a. op website) te hebben verwijderd.
4.2 Bij uitblijven van reactie na 2 verzoeken van KNGO dient het lid op straffe van een dwangsom van
€ 10,- per week per overtreding uitvoering te geven aan het bepaalde in het eerste lid.
4.3 Ieder gebruik van het KNGO ledenbeeldmerk wordt, in het kader van het in het tweede lid
bepaalde, gezien als een aparte overtreding.
4.4 KNGO kan juridische maatregelen nemen om het gestelde in eerste lid af te dwingen. De hiervoor
te maken kosten komen voor rekening van het in gebreke gebleven lid.
4.5 Indien door of binnen de holding waar een gecertificeerde instelling valt, ten onrechte gebruik
wordt gemaakt van het KNGO ledenbeeldmerk, kan KNGO de in lid 2 genoemde dwangsom opleggen
aan het lid. Indien geen gehoor wordt gegeven aan de oproep van KNGO het oneigenlijk gebruik van
het beeldmerk te stoppen, kan KNGO het lidmaatschap doorhalen en verdere acties ondernemen.
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Privacyverklaring
KennisNetwerk GastouderOpvang

KNGO hecht veel waarde aan de privacy van leden en bezoekers. Hieronder leest u hoe wij met uw
persoonsgegevens omgaan.
Persoonsgegevens die wij verwerken
KNGO verwerkt persoonsgegevens van u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt.
Wij verwerken voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, uw
geboortedatum, uw iban-nummer, uw lrkp-nummer, gegevens over uw activiteiten op onze website.
We verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.
We verwerken deze gegevens voor de afhandeling van betalingen, het organiseren van scholing en
bijeenkomsten, het vakblad WijZ! Magazine en het verzenden van onze nieuwsbrief (als u zich
hiervoor heeft aangemeld), u te kunnen bellen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen
uitvoeren, en als we hier wettelijk toe verplicht zijn (bijvoorbeeld voor belastingaangifte).
We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van gegevens met anderen
KNGO verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KNGO blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
In kaart brengen websitebezoek
KNGO gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of
smartphone. KNGO gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en uw voorkeursinstellingen onthouden. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren en website bezoek analyseren (hiervoor gebruiken we Google
Analytics). Deze informatie bevat, naast het IP-adres van de bezoeker, geen naam- of adresgegevens
of andere persoonlijke gegevens.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen. Zie voor een
toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren te verwijderen of over te dragen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie verwijdering of overdraging sturen naar redactie@kngo.nl.
KNGO zal zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen, op uw verzoek reageren.
Klacht Autoriteit Persoonsgegevens
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U heeft het recht de om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Beveiliging
KNGO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op via redactie@kngo.nl.
Graag tot ziens op www.kngo.nl
Contactgegevens:
KNGO
Mr. van Coothstraat 41
6651 ZG Druten
T: 085-4872122
E: info@kngo.nl
W: www.kngo.nl
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ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Van toepassing op de opdrachten aan: KennisNetwerk
GastouderOpvang (KNGO), gevestigd te Druten, hierna te
noemen opdrachtnemer;

Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer (KNGO) opdracht
heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
Werkzaamheden: Alle werkzaamheden en diensten waartoe opdracht is gegeven, of die door
opdrachtnemer uit andere hoofde direct verband houdend met de opdracht worden verricht dan wel
behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord.
Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder
stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door
opdrachtnemers vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door
opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan,
behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk
dienen te zijn bevestigd.
2. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane
overeenkomsten slechts werking toe voor zover die niet in strijd zijn met de onderhavige
voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene
voorwaarden van opdrachtnemer.
3. Aan deze Algemene voorwaarden zijn enkele losse reglementen verbonden en andersom, zoals
bijvoorbeeld het lidmaatschapsreglement van KNGO. Deze reglementen bevatten verwijzingen naar
elkaar en zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Aanvang en duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat opdrachtgever de door
opdrachtnemer uitgebrachte offerte/overeenkomst of het (online) inschrijfformulier heeft aanvaard.
2. Indien de overeenkomst via het online inschrijfformulier tot stand is gekomen bestaat het wettelijk
recht om de aankoop binnen zeven werkdagen te annuleren.
Dit dient binnen deze termijn schriftelijk kenbaar gemaakt te worden via inschrijving@kngo.nl. Het
aankoopbedrag zal binnen tien werkdagen retour gestort worden op de bankrekening.
3. Het aanvaarden van de offerte blijkt uit het ter hand stellen c.q. inzage geven van gegevens en
bescheiden door de opdrachtgever.
4. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de
verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Gegevens opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig
zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste
vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat
opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden
behoudens het bepaalde onder N, aan deze geretourneerd.
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Uitvoering opdracht
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan
opdrachtgever, te laten verrichten door derden.

Geheimhouding en exclusiviteit
1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van
bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de
opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die
hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen
resultaten.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen gegevens, mits die gegevens niet te
herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende
doeleinden.
3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die
hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan
waarvoor zij werd verkregen.
4. Alle informatie die door of over opdrachtgever verstrekt wordt vooraf of tijdens de cursus en
waarvan verwacht wordt dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, wordt door opdrachtnemer
als vertrouwelijk behandeld.
5. Informatie die gedeeld wordt tijdens trainingen, bijeenkomsten, werkgroepen etc. waarvan
verwacht wordt dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, dient door alle partijen (inclusief
opdrachtgever) vertrouwelijk behandeld te worden.

Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke
hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met
opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden
gevestigd.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen
computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen (model) contracten en andere
geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te
exploiteren.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te
stellen, anders dan voor het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van
opdrachtnemer.

Overmacht
1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk
kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar
daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die
verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de
overeengekomen wijze na te komen.
Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in eerste lid zich voordoet, de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een praktische vaardigheidstraining of overige
dienst op datum te verschuiven indien het minimumaantal aanmeldingen te laag is. Dit om de reden
dat het praktische leerrendement met te weinig deelnemers te laag zal zijn. Opdrachtnemer zal
ernaar streven om dit minimaal twee weken voorafgaand aan de eerste training mee te delen.

Honorarium
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1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de
uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar
redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan
opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht
en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is
verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn
verricht.
3. In daartoe aanleiding gevende gevallen kan gelet op aard en omvang van de
advieswerkzaamheden door de opdrachtnemer van de gebruikelijke tarieven worden afgeweken.
4. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van
ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per
kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden, aan opdrachtgever in rekening
gebracht.

Betaling
1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen de gestelde
termijn op de factuur na de factuurdatum in euro, ten kantore van opdrachtnemer of door middel
van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling
betrekking heeft op werkzaamheden zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de op de factuur genoemde termijn, dan wel niet binnen de
nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft
opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag
opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de datum van algehele voldoening,
een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de
vordering zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten
minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 125,4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de
werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
5. Opdrachtgever heeft geen recht op de diensten van Opdrachtnemer totdat het te betalen bedrag
volledig is ontvangen.
6. Restitutie van het bedrag door annulering van de aankoop/aanschaf op KinderWijs TV via een
email aan info@kinderwijstv.nl is slechts mogelijk, met toelichting van de reden, binnen de wettelijke
termijn van veertien dagen. Restitutie vindt plaats door een creditnota en terugbetaling van het
aankoopbedrag binnen 30 dagen.

Reclame
1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient
schriftelijk binnen 10 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover
opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 10 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien
opdrachtgever aantoont dat hij bij gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan
opdrachtnemer worden kenbaar gemaakt.
2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet
op.

Aansprakelijkheid
1. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende
geval uit hoofde van de door haar gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald,
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vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van
de verzekeraars is.
2. Voor alle indirecte schade waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in
de onderneming van opdrachtgever op enigerlei wijze fout in de uitvoering van de werkzaamheden
door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld, is deze nimmer aansprakelijk.
3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van
opdrachtgever ongedaan te maken.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of te niet gaan van bescheiden tijdens
vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of
namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of
indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Klachtenregeling:
Omdat KNGO de kwaliteit wil waarborgen beschikken wij over een klachtenprocedure. In de hieronder
vermelde tekst is de klachtenprocedure omschreven. Indien u een schriftelijk klacht wilt indienen kan
deze per email gestuurd worden aan info@kngo.nl of per post aan Mr. Van Coothstraat 41, 6651 ZG
Druten.

Klachtenprocedure:
Wanneer u klachten heeft over de cursus, trainer, het naleven van de cursusvoorwaarden, de
cursusaccommodatie of andere zaken die met het opleidingsinstituut hebben te maken, vernemen we
dat graag zo spoedig mogelijk. Bij klachten zullen we zorg dragen voor een snelle oplossing waar
deze mogelijk is. Een klacht wordt als volgt behandeld;
- Uw klacht kunt u mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij KNGO (info@kngo.nl of Mr. van
Coothstraat 41, 6651 ZG te Druten.
- U dient uw klacht duidelijk te omschrijven en uw standpunt helder te onderbouwen.
- Een klacht kan nooit anoniem worden ingediend.
- Na ontvangst van uw klacht krijgt u binnen twee weken een schriftelijk antwoord van KNGO. Indien
er langere tijd nodig is voor eventueel onderzoek dan zullen wij een tijdsindicatie hiervoor aangeven.
- Dat KNGO een klacht vertrouwelijk behandelt spreekt voor zich.
- Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt met KNGO, dan kunt u binnen 3 maanden uw
klacht indienen bij een derde onafhankelijke partij. Hiervoor is aangesteld een bij het NederlandsMediation Instituut (NMI) gecertificeerde partij, Lucida: Hogestraat 15A, 6651 BE Druten.
www.lucida.nl/info@lucida.nl. T: 0487-540110
Lucida treedt bij een klacht niet als mediator op, maar als klachtenfunctionaris.
- Voor KNGO is de uitspraak van de onafhankelijke derde partij bindend en zal binnen 2 weken na
uitspraak tot uitvoering gebracht worden.
- De registratie van klachten geschiedt bij KNGO voor een periode van minimaal 5 jaar.

Opschortingsrecht
Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten waaronder
begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het
moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de
kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin
opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op
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het bedrijf of beroep van de opdrachtgever.
3. Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen of het geschil voor
te leggen aan een arbitragecommissie .
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