
Algemene Voorwaarden SOLV Academy 
 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van, en op alle 
overeenkomsten waarbij, SOLV Academy (een initiatief van SOLV B.V. te Amsterdam) diensten 
aan de Opdrachtgever levert, tenzij daarvan schriftelijk tussen partijen  wordt afgeweken. 
 
Artikel 1. Definities 
1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide 

termen steeds de hierna volgende betekenis: 
Algemene Voorwaarden:  deze algemene voorwaarden van SOLV Academy; 
Dienst: het verlenen van een dienst door  SOLV Academy op 

grond van de Overeenkomst met Opdrachtgever; 
Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, 

merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, , 
databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan 
verwante rechten zoals rechten ten aanzien van 
knowhow en domeinnamen; 

Opdrachtgever: de wederpartij van SOLV Academy bij de Overeenkomst; 
SOLV Academy een handelsnaam van de besloten vennootschap SOLV 

B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1018 BZ) 
Amsterdam aan de Anne Frankstraat 121;   

Overeenkomst: de overeenkomst tussen SOLV Academy en 
Opdrachtgever waarin de specificaties  zijn opgenomen 
van de Diensten; en 

Partij:     SOLV Academy en/of Opdrachtgever. 
 
Artikel 2. Algemeen 
2.1 Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze 

schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. 
2.2 Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van 

de hand gewezen. 
2.3 Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de 

overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht. SOLV Academy 
zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de 
rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, 
zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige beding. 

2.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op (resultaten van) de 
Diensten die SOLV Academy geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan 
niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van 
de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van SOLV 
Academy door een derde aan de Opdrachtgever worden geleverd. 

2.5 SOLV Academy is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke 
wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Indien Opdrachtgever 
niet instemt met inhoudelijke wijzigingen heeft hij het recht de Overeenkomst per de 
datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden op te zeggen. 

 
Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten 



3.1 Alle aanbiedingen van SOLV Academy hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij 
in de aanbieding of offerte expliciet een andere termijn voor aanvaarding is opgenomen. 
Indien geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, is een offerte vrijblijvend en kan 
deze nog tot onverwijld na aanvaarding door SOLV Academy worden herroepen. 

3.2 Een samengestelde offerte verplicht SOLV Academy niet tot levering van een deel van 
het in deze offerte opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs. 

3.3 Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan SOLV 
Academy een opdracht verstrekt, is SOLV Academy pas aan deze opdracht gebonden 
nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd. 

3.5 Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor 
nabestellingen en/of nieuwe opdrachten. 

 
Artikel 4. De Dienst 
4.1 SOLV Academy verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij 

geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening. Het (verdere) 
gebruik van de Dienst door Opdrachtgever, is altijd voor eigen risico van Opdrachtgever.  

4.2 SOLV Academy zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en 
overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. 
Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft SOLV 
Academy het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter 
beoordeling van SOLV Academy. 

4.3 Overeengekomen opleverings- of overige termijnen kunnen niet als fatale termijnen 
worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders tussen Partijen is overeengekomen. 

4.4 SOLV Academy is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of 
fasen, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd. 

 
Artikel 5. Verplichtingen Opdrachtgever 
5.1 De Opdrachtgever verplicht zich om aan SOLV Academy alle noodzakelijke gegevens te 

verschaffen en medewerking te verlenen die SOLV Academy nodig heeft om haar 
Diensten te verrichten. SOLV Academy is gerechtigd haar werkzaamheden op te 
schorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. SOLV 
Academy is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door 
het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en 
medewerkingsplicht. 

 
Artikel 6. Intellectuele Eigendomsrechten 
6.1  De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij SOLV 

Academy berusten, blijven bij SOLV Academy.  
6.2  Indien en voor zover er gedurende de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele 

Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten, zullen deze Intellectuele 
Eigendomsrechten berusten bij SOLV Academy .  

 
Artikel 7. Vergoeding en Betaling 
7.1 Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in 

Euro's en worden vermeld exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege 
opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld. 

7.2 SOLV Academy is gerechtigd om haar tarieven op ieder gewenst moment aan te passen. 
SOLV Academy zal de Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden voorafgaand aan 



een tariefswijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien SOLV Academy een 
tariefswijziging heeft aangekondigd, is de Opdrachtgever gerechtigd om de 
Overeenkomst op te zeggen. 

7.3 SOLV Academy is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het 
Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst 
op te zeggen of anderszins te beëindigen. 

7.4  Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum 
volledig te voldoen. 

7.5 Indien Opdrachtgever de factuur na het verstrijken van een of meerdere 
betalingstermijn(en) niet of niet volledig heeft betaald, zal SOLV Academy een 
betalingsherinnering aan Opdrachtgever sturen. Indien Opdrachtgever niet alsnog zo snel 
mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen (tenzij anders vermeld) na de betalingsherinnering 
het volledige verschuldigde factuurbedrag betaalt, dan is de Opdrachtgever zonder 
nadere ingebrekestelling in verzuim. 

7.6 Vanaf de datum waarop Opdrachtgever in verzuim is, is SOLV Academy gerechtigd over 
het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen 
en komen de eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten (berekend 
volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten) ten laste van de 
Opdrachtgever in rekening te brengen. SOLV Academy kan op dat moment ook besluiten 
om de vordering middels een deurwaarder, incassobureau of gerechtelijke procedure te 
incasseren. 

 
Artikel 8. Privacy 
8.1  SOLV Academy registreert en verwerkt informatie over de Opdrachtgever, inclusief 

persoonsgegevens van vertegenwoordigers van de Opdrachtgever alleen wanneer deze 
benodigd zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst en SOLV Academy garandeert de 
Wet bescherming persoonsgegevens en overige wet- en regelgeving op het gebied van 
privacy na te leven. Het Privacy Statement op de website van SOLV Academy is op de 
verwerking van persoonsgegevens van toepassing. 

 
Artikel 9. Aansprakelijkheid 
9.1 Iedere aansprakelijkheid van SOLV Academy uit welke hoofde dan ook is beperkt tot het 

bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van 
SOLV Academy wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering 
plaatsvindt uit hoofde van voornoemde verzekering, is de totale, cumulatieve 
aansprakelijkheid van SOLV Academy beperkt tot maximaal 2x  keer de waarde van de 
bedragen die SOLV Academy ingevolge de Overeenkomst aan Opdrachtgever in het 
afgelopen jaar in rekening heeft gebracht.  

9.2 Indien de levering van enige Dienst van SOLV Academy afhankelijk is van de 
beschikbaarheid van een dienst of medewerking van een derde, is SOLV Academy nooit 
aansprakelijk voor enige niet- of beperkte beschikbaarheid van deze dienst of uitblijven 
van deze medewerking. Opdrachtgever vrijwaart SOLV Academy van alle vorderingen 
die voortvloeien uit het niet beschikbaar zijn van enige dienst van een derde die voor het 
verlenen van de Dienst vereist is. 

9.3 Het recht van de Opdrachtgever om schadevergoeding te eisen krachtens deze 
Overeenkomst, op grond van onrechtmatige daad of anderszins vervalt in elk geval 2 jaar 



nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of 
procedure is ingesteld. 

9.4 De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen zijn niet van toepassing 
indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde 
van SOLV Academy of haar bestuurders. 

 
Artikel 10. Beëindiging van de Overeenkomst 
10.1 De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald. Met betrekking tot het 

verzorgen van cursussen, workshops, lezingen en soortgelijke evenementen geldt 
(aanvullend) de cancellation policy zoals opgenomen in Artikel 12. Het is SOLV Academy 
toegestaan een Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming 
van een opzegtermijn van één maand. SOLV Academy is niet gehouden tot enige vorm 
van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) 
opzegging.  

10.2 Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke 
ingang op te zeggen ingeval de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij 
surseance van betaling wordt verleend, alsmede ingeval het bedrijf van de andere Partij 
wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat. 

10.3 Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de andere Partij 
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de materiële verplichtingen uit hoofde van 
de Overeenkomst – in alle gevallen, 
a. nadat de andere Partij op correcte wijze, schriftelijk en onder vermelding van 

zoveel mogelijk details in gebreke is gesteld, waarbij een redelijke termijn is 
gesteld om het verzuim te herstellen, of 

b. met onmiddellijke ingang indien de andere Partij in verzuim is en krachtens 
Nederlands recht geen schriftelijke ingebrekestelling vereist is. 

10.4 Indien op enig moment bij een hiervoor bedoelde ontbinding prestaties in het kader van 
de uitvoering van de Overeenkomst al door de Opdrachtgever zijn ontvangen, zullen 
deze prestaties en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever 
geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever 
kan bewijzen dat SOLV Academy in verzuim is met betrekking tot specifiek die prestaties. 
Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door SOLV Academy zijn gefactureerd in 
verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het 
kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn 
onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding. 

 
Artikel 11. Vertrouwelijkheid 
11.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding jegens derden van gegevens van vertrouwelijke 

aard in welke vorm dan ook, tenzij voor openbaarmaking van deze gegevens door een 
Partij voorafgaand toestemming is verleend, wanneer deze gegevens in redelijkheid 
kunnen worden aangemerkt als niet-vertrouwelijk of wanneer een Partij deze gegevens 
op enige wijze zelf openbaar heeft gemaakt. 

11.2 Als vertrouwelijke informatie worden in ieder geval bestempeld de gegevens die Partijen 
in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst naar elkaar  sturen en gegevens 
waarin Partijen inzage geven. 

11.3  Wanneer één der Partijen krachtens de wet of een rechterlijke beslissing verplicht wordt 
om gegevens over of van de andere Partij te verstrekken aan de overheid of aan 



instanties die daarvoor door de overheid zijn aangewezen, dan vervalt de 
geheimhoudingsverplichting voor die specifieke situatie. 

 
Artikel 12. Cancellation Policy 

12.1 Ten aanzien van Diensten die bestaan uit het verzorgen van cursussen, lezingen, 
workshops, round tables en soortgelijke evenementen geldt dat - indien een minimaal 
aantal deelnemers niet wordt behaald - SOLV Academy deze  kan annuleren of 
verplaatsen, mits minimaal twee weken van tevoren aangekondigd. Ingeval van 
verplaatsing heeft Opdrachtgever het recht om zelf kosteloos te annuleren. 

12.2 Opdrachtgever heeft  ten aanzien van Diensten die bestaan uit het verzorgen van 
cursussen, lezingen, workshops, round tables en soortgelijke evenementen het recht om 
deze, tenzij schriftelijk tussen Partijen anders is bepaald, te annuleren: 
- kosteloos, tot acht weken voordat de Dienst wordt verricht; 
- tegen betaling van 25% van de overeengekomen vergoeding, tot zes weken voordat 

de Dienst wordt verricht; 
- tegen betaling van 50% van de vergoeding, tot vier weken voordat de Dienst wordt 

verricht; 
- tegen betaling van 75% van de vergoeding, tot twee weken voordat de Dienst wordt 

verricht; 
- tegen betaling van het volledig verschuldigd bedrag indien er twee weken of korter 

voordat de Dienst wordt verricht wordt geannuleerd. 
12.3 Opdrachtgever is steeds gerechtigd om een andere persoon in de plaats te stellen van 

degene die oorspronkelijk was aangemeld  voor een Dienst die bestaat uit het verzorgen 
van cursussen, lezingen, workshops, round tables en soortgelijke evenementen, tenzij 
sprake is van een evenement op basis van persoonlijke uitnodiging.  

12.4  In geval de inschrijvingslimiet voor een Dienst, bestaande uit het verzorgen van 
cursussen, lezingen, workshops, round tables en soortgelijke evenementen, is bereikt, 
wordt de ontvangstdatum van de aanmelding door SOLV Academy als selectiecriterium 
gehanteerd. De Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd indien de 
inschrijvingslimiet voor dat betreffende evenement reeds is bereikt. 

Artikel 13. Varia 
13.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of 

verplichtingen zonder toestemming van SOLV Academy aan een derde over te dragen, 
tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

13.2 Op de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en SOLV Academy en het gebruik van de 
Dienst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke naar aanleiding van of 
ten gevolge de uitvoering van de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin SOLV Academy 
haar statutaire zetel heeft. 

 
 

*** 


