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Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van het Platform door de
Onderwijsinstelling, op alle diensten die door In The Plus worden aangeboden en op alle
overeenkomsten, offertes en opdrachten die In The Plus aangaat voor het gebruik van het
Platform en de diensten.
Door gebruik van het Platform gaat de Onderwijsinstelling akkoord met de toepasselijkheid
van deze Algemene Voorwaarden.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen uitsluitend schriftelijk met In The Plus
overeengekomen te worden.
De door de Onderwijsinstelling gehanteerde algemene voorwaarden gelden niet, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk door In The Plus aanvaard.
Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn, of vernietigd worden, dan
zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde
bepaling van deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling,
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht
worden genomen.

Artikel 3
3.1

Deze Algemene Voorwaarden
In The Plus B.V., statutair gevestigd aan de Henry Dunantstraat 17
te 4024HW Eck en Wiel met KVK-nummer 863388231
Het onderwijsplatform van In The Plus
De onderwijsinstelling als gebruiker van het platform.
In The Plus en de Onderwijsinstelling gezamenlijk
Een schooljaar loopt van 1 augustus tot 31 juli.

Totstandkoming van de overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding c.q. bevestiging
van de offerte, aanbieding of order door de Onderwijsinstelling. De Onderwijsinstelling dient
de ondertekende offerte, aanbieding of order naar In The Plus te sturen per e-mail.
Indien de Onderwijsinstelling niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte,
aanbieding of order, maar er desondanks uitvoering is gegeven aan de offerte, aanbieding of
order door In The Plus, dan wordt de offerte, aanbieding of order als aanvaard beschouwd. Dit
geldt ook indien de Onderwijsinstelling In The Plus verzoekt bepaalde producten te leveren
zonder formele offerte af te wachten.
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken of
toezeggingen door het personeel van In The Plus, binden In The Plus slechts indien zij
schriftelijk door In The Plus zijn bevestigd.
Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van In The Plus binden In The Plus niet
voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt zijn in dit verband
te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen volmacht hebben.

3.5

In The Plus is gerechtigd om alvorens verder uitvoering aan de Overeenkomst te geven, van de
Onderwijsinstelling zekerheid te verlangen met betrekking tot het nakomen van zijn gehele
betalingsverplichting.

Artikel 4
4.1

4.2

Alvorens de Onderwijsinstelling een offerte ontvangt van In The Plus, zal In The Plus de
Onderwijsinstelling in de gelegenheid stellen om het Platform te bekijken door middel van een
Demo. Aan de hand van deze Demo kan de Onderwijsinstelling beoordelen of zij
geïnteresseerd zijn in het Platform en een offerte wensen te ontvangen van In The Plus.
De Demo is een beperkte versie van het Platform en dient uitdrukkelijk als voorbeeld. Het is
dus mogelijk dat er verschillen bestaan tussen de Demo en het Platform. De
Onderwijsinstelling kan geen rechten ontlenen aan de Demo.

Artikel 5
5.1

Demo

Offertes

Alle aanbiedingen en andere uitingen van In The Plus zijn vrijblijvend, tenzij door In The Plus
schriftelijk anders is aangegeven. De Onderwijsinstelling staat in voor de juistheid en
volledigheid van de door of namens hem aan In The Plus verstrekte gegevens waarop In The
Plus zijn aanbieding heeft gebaseerd.
5.2 Indien blijkt dat de door de Onderwijsinstelling verstrekte gegevens onjuist waren, heeft In The
Plus het recht om de prijzen hierover aan te passen of de betreffende Overeenkomst direct op
te zeggen.
5.3 Offertes van In The Plus zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen
termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot *aantal* [zegge: ] dagen na de datum waarop de
offerte is uitgebracht.
5.4 Alle bedragen genoemd in de offertes, orders en andere aanbiedingen van In The Plus zijn
exclusief omzetbelasting, tenzij anders staat aangegeven.
5.5 De overeengekomen bedragen zijn bindend. Bedragen genoemd in de offertes, orders en
andere aanbiedingen van In The Plus zijn gebaseerd op de laatst bekende
kostencomponenten. In The Plus behoudt zich het recht voor om de door haar aldaar
gehanteerde bedragen, ook na acceptatie door de Onderwijsinstelling te wijzigen, om redenen
waar de Onderwijsinstelling geen invloed op heeft.
5.6 De prijzen gelden onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten is In
The Plus niet aansprakelijk.
5.7 De bedragen en prijzen genoemd in de aanbieding, orders of offertes gelden niet automatisch
voor de opvolgende schooljaren na het Schooljaar waarin de Onderwijsinstelling gebruik wenst
te maken van het Platform van In The Plus.
5.8 Aan een door In The Plus afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door de
Onderwijsinstelling geen rechten worden ontleend, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
5.9 Met betrekking tot de door In The Plus geleverde toegang tot het Platform aan de
Onderwijsinstelling en de daarvoor door de Onderwijsinstelling verschuldigde bedragen
leveren de gegevens uit de administratie van In The Plus volledig bewijs op, onverminderd het
recht van de Onderwijsinstelling tot het leveren van tegenbewijs.
5.10 Levertijden in offertes, orders en aanbiedingen van In The Plus en andere voor door In The Plus
te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn bij benadering gegeven en slechts
informatief. De genoemde termijnen hebben geen fataal karakter.

5.11 In The Plus heeft het recht om de prijzen te wijzigen. Deze prijswijziging gaat in vanaf de
eerstvolgende start van het nieuwe Schooljaar, te weten 1 augustus. De Onderwijsinstelling zal
hiervan zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. In The Plus zal de Onderwijsinstelling
informeren door de prijswijzigingen op de website te publiceren.
Artikel 6
6.1

6.2
6.3

De Onderwijsinstelling ontvangt inloggegevens om toegang te krijgen tot het Platform. De
medewerkers en leerlingen van de Onderwijsinstelling ontvangen tevens eigen inloggegevens
om toegang te krijgen tot het Platform.
Met een account krijgt de Onderwijsinstelling ongelimiteerd toegang tot alle lesmethodes op
het Platform.
De medewerkers van de Onderwijsinstelling hebben de mogelijkheid om eigen documenten te
uploaden in het Platform. Het is de Onderwijsinstelling en haar medewerkers niet toegestaan
auteursrechtelijk beschermde werken te uploaden naar het Platform. De Onderwijsinstelling
en haar medewerkers vrijwaren In The Plus voor claims van derden wegens inbreuk op
intellectuele eigendomsrechten op de documenten die door de Onderwijsinstelling en/of haar
medewerkers naar het Platform zijn geüpload.

Artikel 7
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Platform

Betaling

In The Plus brengt kosten in rekening voor het gebruik van het Platform door de
Onderwijsinstelling. In The Plus verwijst hiervoor naar de Offerte.
De factuur zal door In The Plus aan de Onderwijsinstelling worden verstuurd voorafgaand aan
het nieuwe Schooljaar.
De Onderwijsinstelling zal de factuur betalen in euro’s door storting of overmaking conform de
op de factuur vermelde betalingscondities, dan wel de anderszins schriftelijk overeengekomen
betalingscondities. De Onderwijsinstelling is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling
en evenmin tot verrekenen van verschuldigde bedragen.
In The Plus hanteert een betalingstermijn van 30 [zegge: dertig] dagen na de factuurdatum,
tenzij op de factuur een andere betalingstermijn wordt genoemd. De Onderwijsinstelling
betaalt de factuur binnen de geldende betalingstermijn. De betalingstermijn is een fatale
termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW.
In The Plus zal de Onderwijsinstelling pas toegang verschaffen tot het Platform nadat de
factuur is voldaan.
Indien de Onderwijsinstelling niet tijdig betaalt is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat
hier een ingebrekestelling voor is vereist. In dat geval heeft In The Plus de bevoegdheid zijn
(contractuele) verplichtingen op te schorten. In The Plus heeft tevens het retentierecht op alle
onder zich bevindende gegevens, zoals papieren en anderen goederen, tot aan het moment
waarop de Onderwijsinstelling al hetgeen hij aan In The Plus is verschuldigd heeft voldaan.
Indien de Onderwijsinstelling de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is In The
Plus zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het openstaande bedrag
wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien de Onderwijsinstelling na een aanmaning of
ingebrekestelling nalaat de vordering te voldoen, kan In The Plus de vordering uit handen
geven, in welk geval de Onderwijsinstelling naast het op dat moment in totaal verschuldigde
bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten,
waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, deurwaarderskosten en andere
deskundigen. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste vijftien procent van het door
de Onderwijsinstelling aan In The Plus verschuldigde bedrag.

7.8

7.9

De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Onderwijsinstelling failliet wordt
verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel beslag op de vermogensbestanddelen van
de Onderwijsinstelling wordt gelegd, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
Bezwaren tegen de hoogte van de door In The Plus in rekening gebrachte of geïncasseerde
bedragen dient de Onderwijsinstelling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 [zegge: veertien]
dagen na dagtekening van de factuur, schriftelijk of per e-mail aan In The Plus kenbaar te
maken. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Onderwijsinstelling geacht akkoord te zijn
gegaan met de hoogte van het bedrag dat op de factuur is vermeld.

Artikel 8
8.1
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8.6

8.7

Duur van de overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of
strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
Indien en voor zover Partijen een overeenkomst voor onbepaalde tijd hebben gesloten, geldt
dat de overeenkomst te allen tijde kan worden opgezegd met inachtneming van een
opzegtermijn van 3 maanden voorafgaand aan de eerstvolgende start van het nieuwe
Schooljaar, te weten 1 augustus, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een opzegging
voor het volgende Schooljaar dient aldus uiterlijk te geschieden op 1 mei van het huidige
Schooljaar. Opzeggingen na 1 mei hebben tot gevolg dat de overeenkomst tot aan het einde
van het volgende Schooljaar van kracht zal blijven en met ingang van het daaropvolgende
Schooljaar zal eindigen.
In The Plus behoudt zich het recht voor om een door de Onderwijsinstelling aanvaard aanbod
binnen 14 [zegge: veertien] werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
In The Plus heeft het recht om de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of tussenkomst van
een rechter met onmiddellijke ingang te ontbinden in onder meer doch niet uitsluitend het
geval de Onderwijsinstelling:
a. aan In The Plus valse en/of verkeerde gegevens heeft doorgegeven;
b. heeft nagelaten om de juiste gegevens of wijzigingen (tijdig) door te geven;
c. de Overeenkomst onder valse voorwendselen of een onjuiste voorstelling van zaken
door In The Plus is aangegaan;
d. surséance van betaling heeft aangevraagd of surséance van betaling is verleend;
e. onder curatele of bewind is gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over
zijn vermogen verliest, waaronder ook schuldsanering;
f. faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard;
g. wordt geliquideerd.
In The Plus heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of
te beëindigen als de Onderwijsinstelling één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst en/of de aanvullende voorwaarden en/of de Algemene Voorwaarden niet
nakomt.
Indien na een beëindiging blijkt dat de Onderwijsinstelling een vergoeding is verschuldigd voor
de periode tussen de laatste factuur en het moment van beëindiging, ontvangt de
Onderwijsinstelling hiervoor een laatste factuur.
Rechten en plichten uit de Overeenkomst tussen de Onderwijsinstelling en In The Plus, die
naar hun aard en inhoud bestemd zijn om voort te duren, blijven onverminderd van kracht na
de beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 9
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Aansprakelijkheid

Indien de uitvoering van werkzaamheden door In The Plus mocht leiden tot een betaling op
grond van een ongedaanmakingsverbintenis en/of op grond van aansprakelijkheid, dan zal de
totale betaling steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de
(bedrijfsaansprakelijkheids)verzekeraar onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering
van In The Plus wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico dat In The Plus in het
desbetreffende geval in verband met die aansprakelijkheidsverzekering draagt.
In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in artikel 9.1.
bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de totale betaling (op grond
van een ongedaanmakingsverbintenis en/of op grond van aansprakelijkheid) van In The Plus
voor directe schade in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat In the Plus aan de
Opdrachtgever heeft gefactureerd.
Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder onder meer doch niet uitsluitend
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en
verminderde goodwill, is te allen tijde uitgesloten.
In The Plus is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor de inhoud van de documenten die door de
Onderwijsinstelling en haar medewerkers worden geüpload op het Platform. In The Plus
beroept zich in dit kader op artikel 6:196c lid 4 BW.
In The Plus is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het tijdelijk niet kunnen gebruik van het
Platform door de Onderwijsinstelling, onder andere doch niet uitsluitend als gevolg van
storingen of beveiligingsinbreuken.
Tenzij nakoming door In The Plus blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van In The
Plus wegens een toerekenbare tekortkoming slechts indien de Onderwijsinstelling In The Plus
onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de
tekortkoming wordt gesteld, en In The Plus ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft
schieten. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving
van de tekortkoming te bevatten, zodat In The Plus in de gelegenheid wordt gesteld adequaat
te reageren.
Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van In The Plus dienen zo spoedig
mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij In The Plus. Onverminderd het
bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 15 maanden
na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor In The Plus
aansprakelijk is. Het hiervoor in dit artikel gestelde geldt ook als de Onderwijsinstelling
schadevergoeding vordert op grond van een ander overgenomen of verkregen recht.

Artikel 10

Garantie

10.1 Indien het Platform een (technische) fout vertoont, heeft de Onderwijsinstelling recht op
herstel van de fout in het Platform. In The Plus zal alles doen wat in haar macht ligt om de fout
zo spoedig mogelijk te herstellen.
10.2 De Onderwijsinstelling stelt In The Plus zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van de
fout in het Platform, doch binnen 14 dagen na constatering van de fout. De Onderwijsinstelling
stuurt daarvoor een e-mail naar klantenservice@intheplus.nl met een zo uitgebreid en
duidelijk mogelijke beschrijving van de gevonden fout in het Platform.
10.3 Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd, is de garantie
beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

10.4 De Onderwijsinstelling kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit
artikel genoemd, ontlenen, voordat algehele betaling conform de factuur van In The Plus heeft
plaatsgevonden.
Artikel 11

Geheimhouding

11.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie en
bedrijfsgeheimen die zij van de andere Partij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting
tevens op aan hun medewerkers. Deze geheimhoudingsverplichting geldt zowel gedurende het
gebruik van het Platform als daarna.
11.2 Indien de Onderwijsinstelling de geheimhoudingsverplichting zoals bedoelt in artikel 11.1 van
deze Algemene Voorwaarden schendt, verbeurt de Onderwijsinstelling een onmiddellijk
opeisbare boete van EUR 5.000,- per gebeurtenis, vermeerderd met een bedrag van EUR 250,per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van In The Plus op een
volledige schadevergoeding.
Artikel 12

Overmacht

12.1 Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe
verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van In The Plus wordt
onder meer, doch niet uitsluitend verstaan 1) overmacht van toeleveranciers van In The Plus,
2) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de
Onderwijsinstelling aan In The Plus zijn voorgeschreven, 3) overheidsmaatregelen, 4)
elektriciteitsstoring, 5) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, 6)
oorlog, 7) staking, 8) brand, 9) overstroming en 10) algemene vervoersproblemen.
Artikel 13

Privacy

13.1 In het privacy statement van In The Plus wordt uitgelicht hoe In The Plus omgaat met de
privacy van de Onderwijsinstelling en haar medewerkers en leerlingen.
13.2 Indien dit voor het leveren van haar dienstverlening en het exploiteren van het Platform
noodzakelijk is, zal In The Plus persoonsgegevens verwerken. In The Plus zal de
persoonsgegevens steeds verwerken conform de vereisten uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en de Nederlandse uitvoeringswet daarvan.
13.3 De Onderwijsinstelling vrijwaart In The Plus voor aanspraken van personen van wie
persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van de Overeenkomst.
13.4 De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die met gebruikmaking van een dienst van
In The Plus worden verwerkt ligt volledig bij de Onderwijsinstelling. De Onderwijsinstelling
staat er tegenover In The Plus voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de
gegevens rechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde of de
betrokkene. De Onderwijsinstelling vrijwaart In The Plus tegen elke rechtsvordering van een
derde of betrokkene, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en/of de uitvoering van de Overeenkomst.
Artikel 14

Beveiliging

14.1 In The Plus draagt zorg voor de beveiliging van het Platform en zal voorzien in een vorm van
informatiebeveiliging. In The Plus staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle
omstandigheden doeltreffend is. De beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de

stand van de techniek, de gevoeligheid van de te beveiligen gegevens en de kosten die aan de
beveiliging zijn verbonden, redelijk is.
14.2 De Onderwijsinstelling zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde
deugdelijke antivirus-programmatuur in werking hebben. Dit onder andere ter voorkoming van
een hack van het account van de Onderwijsinstelling.
Artikel 15

Intellectuele eigendom

15.1 In The Plus is en blijft rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het
auteursrecht, betreffende het Platform en de website.
15.2 In The Plus mag technische (voorzorgs)maatregelen nemen ter bescherming van de
intellectuele eigendomsrechten zoals bedoeld in artikel 15.1.
15.3 In The Plus geeft de Onderwijsinstelling enkel een gebruiksrecht op het Platform. Partijen
beogen door het gebruik van het Platform nadrukkelijk geen overdracht van enig recht van
intellectueel eigendom. De Onderwijsinstelling verkrijgt enkel de gebruiksrechten die Partijen
zijn overeengekomen, dan wel die bij deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk aan de
Onderwijsinstelling worden toegekend. Een aan de Onderwijsinstelling toekomend recht is
niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar, tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk
is overeengekomen met In The Plus.
15.4 De Onderwijsinstelling geeft toestemming aan In The Plus tot het plaatsen van haar naam en
logo op de website van In The Plus.
15.5 De Onderwijsinstelling zal geen inbreuk maken op het vertrouwelijke karakter, dan wel de
auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom van In
The Plus. Hieronder valt onder andere het (doen) verwijderen, (laten) wijzigen en bewerken
van het Platform.
15.6 De Onderwijsinstelling is nadrukkelijk niet gerechtigd ter beschikking gestelde zaken te
openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen.
15.7 Indien de Onderwijsinstelling een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van In The
Plus maakt, heeft In The Plus het recht op een direct opeisbare vergoeding van EUR 25.000,=,
onverminderd het recht van In The Plus om vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade
te vorderen.
Artikel 16

Ontbinding

16.1 Partijen kunnen de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel
of gedeeltelijk ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het
tijdstip, waarop de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige
surseance van betaling aanvraagt, een verzoek tot het van toepassing verklaren van de
schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, door beslaglegging, onder
curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest. In de
genoemde gevallen zijn partijen tevens gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten.
16.2 In The Plus is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien
ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet langer van In The Plus kan worden gevergd.
16.3 Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De
Onderwijsinstelling is aansprakelijk voor de door In The Plus geleden schade, onder meer
bestaande uit winstderving.

Artikel 17

Toepasselijkheid recht en geschillen

17.1 Op het gebruik van het Platform en deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van
toepassing.
17.2 De rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over
geschillen tussen Partijen.
17.3 In The Plus behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
In The Plus zal de Onderwijsinstelling op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen.
Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 01-01-2022.

