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1. Algemene bepalingen 

 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Contractant:  de met de ouderlijke zorg belaste ouder of voogd. 

Leerling: de persoon die coaching, begeleiding, bijles, training of cursus ontvangt. 

Custo Acces: Custo Access dat de bijles verzorgt. Custo Access te Hilversum staat ingeschreven bij 

de kamer van koophandel te Hilversum onder nummer 32084987. 

 

2. Toepasselijkheid 
 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van 

Custo Access. 

2.2 De onderhavige overeenkomsten zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Custo Access, 

voor de uitwerking waarvan door Custo Access derden dienen te worden betrokken. 

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of 

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene 

voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Custo Access en Contractant 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. 

2.4 Door met Custo Access een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door 

hem/haar gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op de overeenkomst uitsluitend de door 

Custo Access gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.  

 

3. Offertes, totstandkoming en beëindiging overeenkomst 

 
3.1 Alle door Custo Access gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke 

(order)bevestiging van Custo Access of door feitelijke uitvoering van Custo Access komt de 

overeenkomst tot stand. 

3.2 Wijzigingen van opdrachten binden Custo Access slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door 

Custo Access zijn bevestigd c.q. feitelijk door Custo Access zijn uitgevoerd.  

3.3 Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij door partijen schriftelijk anders is 

overeengekomen. 

3.4 Overeenkomsten dienen schriftelijk te worden opgezegd.  

 

4. Begeleiding/Bijles/Coaching 

 

4.1 Custo Access stelt begeleiding en ruimte ter beschikking zodat leerlingen in een rustige en prettige 

omgeving zich optimaal en gestructureerd kunnen richten op het leren c.q. maken van het door de 

onderwijsinstellingen opgegeven studiemateriaal danwel coaching kunnen krijgen.  

4.2 De begeleiding/bijles/coaching wordt gegeven op het vestigingsadres van Custo Access, tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen.  

4.3 Custo Access zal naar beste inzicht en vermogen de begeleiding/bijles uitvoeren.  

4.4 Custo Access zal contractant op de hoogte houden van de verrichtingen van Leerling tijdens de 

begeleiding/bijles. De informatie kan geschieden, schriftelijk, telefonisch of per e-mail een en ander te 

bepalen door Contractant. 

4.5 Custo Access biedt geen slagingsgarantie en is niet aansprakelijk voor tegenvallende studieresultaten.  

4.6 Contractant zal Custo Access tijdig informeren omtrent veranderingen of situaties die redelijkerwijs 

invloed kunnen hebben op de begeleiding/bijles of de schoolprestaties van de leerling. 

4.7 Indien Leerling zonder afmelding niet op de afgesproken tijd bij Custo Access aanwezig is, zal Custo 

Access diezelfde dag daarover telefonisch of per e-mail contact opnemen met Contractant.  

4.8 Leerling dient zelf voor boeken, schrijfblokken, schrijfgerei e.d. te zorgen. Indien leerling geen schrift 

bij zich heeft wordt deze door Custo Access verstrekt en worden de kosten in rekening gebracht bij 

contractant. 

4.9 Door Custo Acces zal voor (niet-alcoholische) consumpties worden gezorgd. Roken in de begeleidings- 

bijlesruimte is niet toegestaan. 

4.10 Contractant is aansprakelijk voor schade toegebracht door Leerling aan boeken, naslagwerken, 

apparatuur, meubulair e.d. van Custo Access. 

4.11 Contractant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst door Leerling. Deze 

verantwoordelijkheid geldt ook indien Leerling in de overeenkomst of in deze bepalingen omschreven 

wordt als verantwoordelijke of de indruk is gewekt dat Leerling verantwoordelijk is.  

 



 Algemene voorwaarden Custo Access – versie 4-4-2011 

 

5. Betalingen 

 

5.1 Facturering vindt normaliter plaats op de laatste dag van de maand per post of e-mail. Custo Access kan 

indien gewenst ook op een eerder moment en/of na overleg factureren. 

5.2 Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door Custo Access. Bij 

overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in 

verzuim en is over het openstaande bedrag van de vervaldag maandelijks een contractuele rente van 1% 

(of een gedeelte daarvan) verschuldigd.  

5.3 De Contractant is na de vervaldag tevens gehouden de (buiten)gerechtelijke invorderingskosten te 

betalen. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande factuurbedrag, 

met een minimum van € 75,- ex btw.  

5.4 Bij niet tijdige betaling is Custo Access gerechtigd herinneringskosten in rekening te brengen, met een 

minimum van € 12,50. 

5.5 Indien een factuur niet tijdig betaald wordt is Custo Access gerechtigd haar dienstverlening op te 

schorten en alle stukken onder zicht te houden tot dat de factuur betaald is, daarnaast staat het Custo 

Access vrij de vordering ter incasso uit handen te geven.  

 

6. Tarieven 

 

6.1 De tarieven voor de diensten van Custo Access worden weergegeven op de website van Custo Access.  

6.2 Tariefswijzigingen worden vooraf schriftelijk of per e-mail gemeld aan de Contractant. 

 

7. Afspraakbevestiging/Verhindering/Afzeggingen 

 

7.1 Een gemaakte bijlesafspraak wordt door Custo Acces bevestigd door middel van een e-mail aan 

Contractant.  

7.2 Bij niet tijdig afzeggen of verzetten van een afspraak worden kosten in rekening gebracht:  

Tot 48 uur voor de afspraak   geen kosten 

Tussen 48 en 0 uur voor de afspraak  100% 

7.3 Voor Leerlingen die elkaar kennen, is het ruilen van afspraken ook een mogelijkheid, maar alléén na 

overleg en met toestemming van Custo Access. 

7.4 Als een medewerker van Custo Access zelf een afspraak moet afzeggen of verzetten tussen 48 en 0 uur 

voor de afspraak, dan krijgt de Leerling een tegoedbon zodat de leerling een volgende keer niet hoeft te 

betalen als de leerling te laat is met het afzeggen of verzetten van een afspraak.  

 

8. Bijzondere bepalingen 

 

8.1 Met het oog op orde en rust is Leerling verplicht aanwijzingen van Custo Access en haar medewerkers 

terstond op te volgen. 

8.2 Indien gedragingen van Leerling dusdanig zijn dat deze het leerproces verstoren en de Leerling de 

aanwijzingen van Custo Access niet opvolgt, heeft Custo Access het recht Leerling de toegang tot de 

begeleidings- bijlesruimte te ontzeggen. Deze ontzegging geldt voor de rest van de begeleidings- 

bijlesdag en geschiedt zonder restitutie van betalingen. 

8.3 Indien Leerling in verband met zijn gedrag de toegang tot de begeleidings- bijlesruimte wordt ontzegd 

kan Custo Access besluiten verdere begeleiding/bijles te staken. Contractant is in dit geval verplicht de 

betaling van de reeds gemaakte afspraken voor lopende maand te voldoen zonder dat daar enige 

begeleiding/bijles van Custo Access tegenover zal staan. 

8.4 Alle door Custo Access geleverde lesmaterialen, opdrachten, planners en alle overige lesmaterialen 

blijven (intellectueel) eigendom van Custo Access. Het vermenigvuldigen en verspreiden hiervan is 

slechts toegestaan wanneer Custo Access hier vóóraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.  

 

9. Geschillen en toepasselijk recht 

 

9.1 Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Hilversum. Custo 

Access heeft evenwel het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

9.2 Op alle overeenkomsten van Custo Access is Nederlands recht van toepassing. 


