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1. Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden van Stichting Trias Neerlandica  
 (K.v.k. nr. 70023247). 
 
BW: het Burgerlijk Wetboek.  
 
Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Stichting Trias Neerlandica 
een overeenkomst sluit met het betrekking tot het leveren van diensten.  
 
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Stichting Trias Neerlandica en een contactant met 
betrekking tot het leveren van diensten. Ingeval van een overeenkomst met bedrijf, betreft 
het de ondertekening van een offerte en ingeval van een individu de ondertekening van het 
inschrijfformulier na de aanmelding.  

 
2. Algemeen 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte (inclusief offerte en 
inschrijfformulier) met betrekking tot alle diensten, voor zover daarvan niet is afgeweken 
overeenkomstig artikel 2.4 

2.2 Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan communicatie per 
e-mail en website www.triasneerlandica.nl. 

2.3 Door de inschrijving of bevestiging van een offerte voor één van de diensten door de 
contractant aanvaard hij/zij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. 

2.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk 
schriftelijk tussen Stichting Trias Neerlandica en de contractant zijn overeengekomen.  

2.5 Wanneer een bepaling geheel of gedeeltelijk ongeldig of onverbindend is dan tast dit de 
geldigheid en verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.  

 
3. Totstandkoming van de overeenkomst 

De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer Stichting Trias Neerlandica 
en contractant schriftelijk een overeenkomst of offerte  hebben ondertekend.  
 

4. Uitvoering van de overeenkomst 
4.1 Stichting Trias Neerlandica zal de overeenkomst naar beste inzicht en deskundigheid 

uitvoeren. 
4.2 Stichting Trias Neerlandica heeft het recht werkzaamheden door derden te laten 

verrichten.  
4.3 De contractant verplicht zich tot het verstrekken van de juiste contactgegevens aan 

Stichting Trias Neerlandica ten behoeve van facturatie en contact.  
 

5. Tarieven 
De tarieven staan beschreven in de offerte of overeenkomst en/of ze staan vermeld op de 
website www.triasneerlandica.nl. 
 

6. Betalingsvoorwaarden 
6.1 Diensten worden voorafgaand aan de activiteit gefactureerd.  
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6.2 Betaling van het factuurbedrag dient te worden voldaan middels een bankoverschrijving 
of contante betaling aan het bestuur binnen 30 dagen na de factuurdatum.  

6.3 Ingeval van een niet-tijdige betaling stuurt Strichting Trias Neerlandica een 
betalingsherinnering met een termijn van 14 dagen na dato van de betalingsherinnering. 

6.4 Indien Stichting Trias Neerlandica overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit 
voortvloeiende kosten voor rekening van de contractant.  
 

7. Aansprakelijkheid 
7.1 Contractant is tegenover Stichting Trias Neerlandica aansprakelijk voor alle schade die 

Stichting Trias Neerlandica lijdt door toedoen van de contractant en/of cursist. De 
contractant vrijwaart Stichting Trias Neerlandica tevens voor eventuele aanspraken van 
derden die in verband met de uitvoering van de diensten schade lijden en welke aan de 
contractant en/of cursist toerekenbaar is.  

7.2 De contractant is deugdelijk verzekerd.  
7.3 Stichting Trias Neerlandica is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, verlies of 

beschadiging van zaken tijdens de activiteiten.  
7.4 De aansprakelijkheid van Stichting Trias Neerlandica voor derving van genot, 

gevolgschade, gemiste besparingen en andere indirecte schade is beperkt tot € 1.000,--, 
zegge: duizend euro.  

7.5 De aansprakelijkheid van Stichting Trias Neerlandica, daaronder begrepen 
aansprakelijkheid voor letsel- en overlijdensschade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag 
waarvoor Stichting Trias Neerlandica is verzekert, en in ieder geval tot maximaal € 12.000,-
-, zegge: twaalfduizend euro. 
 

8. Intellectuele eigendom en auteursrechten 
8.1 Stichting Trias Neerlandica behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar 

toekomen op grond van de Auteurswet. 
8.2  Het is de contractant noch cursist toegestaan de door Stichting Trias Neerlandica 

verstrekte materialen te verveelvoudigen en/of opbenbaar te maken en/of ter kennis van 
derden te brengen.  
 

9. Klachten- en geschillenprocedure 
9.1 Klachten dienen door de contractant zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee 

weken, na het ontstaan van de klacht schriftelijk (of per mail naar info@triaspublica.com) 
te worden gemeld aan het secretariaan van Stichting Trias Neerlandica. De 
ingebrekestelling dient een duidelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. 

9.2 Indien een klacht naar oordeel van Stichting Trias Neerlandica gegrond is, dan zal Stichting 
Trias Neerlandica de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien het 
alsnog te verrichten van de overeengekomen diensten niet meer mogelijk blijkt te zijn dan 
zal Stichting Trias Neerlandica slechts gehouden zijn tot terugbetaling van het gedeelte 
waarop de klacht betrekking heeft.  

9.3 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben 
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
 

10. Toepasselijk recht 
Op elke overeenkomst tussen Stichting Trias Neerlandica en de contractant is uitsluitend het 
Nederlands recht van toepassing. 
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