ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING KWALITEITSREGISTER SOCIAAL DOMEIN
OPLEIDERS EN ANDERE AANBIEDERS VAN EDUCATIEVE DIENSTEN
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
	In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds
met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
1.	KRSD: Stichting Kwaliteitsregister Sociaal Domein, de gebruiker van
deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Koningin Wilhelminalaan
5, 3527LA te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder
KvK-nummer 80684580.
2.	Aanbieder: iedere rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie KRSD een
Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten en die een of meerdere Diensten middels de Website aanbiedt of beoogt aan te bieden.
3.	Partijen: KRSD en de Aanbieder gezamenlijk.
4.	
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader
waarvan KRSD zich, tegen betaling, jegens de Aanbieder verbindt tot
het openbaren van een of meer door de Aanbieder aan Professionals
middels de Website aangeboden Diensten.
5.	Dienst: iedere door de Aanbieder te verzorgen opleiding en/of andere
educatieve dienst, dan wel een variatie daarvan, die in het kader van
de Overeenkomst middels de Website wordt aangeboden of waartoe
de Aanbieder een verzoek bij KRSD heeft ingediend.
6.	
Professional: iedere natuurlijke persoon werkzaam als uitvoerend
professional in het publiek sociaal domein, die bij KRSD is aangesloten en aan wie het aanbod van Diensten van de Aanbieder middels
de Website wordt getoond.
7.	Website: www.krsd.nl.
8.	
Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of
enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der
techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen
hiermee gelijk kan worden gesteld.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1.	Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van
KRSD tot het aangaan van een Overeenkomst en iedere tot stand
gekomen Overeenkomst als zodanig.
2.	De eventuele algemene voorwaarden van de Aanbieder, onder welke
naam dan ook aangeduid, zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.
3.	
Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend
uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover
hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen,
afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
4.	
Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit
deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de
geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend
geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde
een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste
beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1.	Voor totstandkoming van de Overeenkomst dient de Aanbieder het
daartoe op de Website bestemde formulier volledig en naar waarheid
in te vullen en te versturen. De Aanbieder geeft daarbij in het bijzonder
aan welke Dienst of Diensten hij middels de Website wenst te laten
openbaren.
2.	Na ontvangst door KRSD van het formulier als bedoeld in het vorige lid, beoordeelt KRSD of de betreffende Dienst al dan niet op de
Website zal worden geopenbaard. Het staat KRSD volledig vrij de
aanmelding van de Dienst af te wijzen of aan het openbaren daarvan
op de Website bijzondere (prijs)voorwaarden te verbinden. Voor de
beoordeling of de Dienst op de Website zal worden geopenbaard,
let KRSD er in het bijzonder op of de Dienst Professionals helpt te
voldoen aan het voor hun geldende beroepscompetentieprofiel en of
de Dienst voor het overige past binnen het aanbod voor Professionals
op de Website.
3.	Indien KRSD de aanmelding van de Dienst uitdrukkelijk per e-mail of
anderszins Schriftelijk aan de Aanbieder bevestigt, geldt de Overeenkomst als tot stand gekomen en zal KRSD het aanbod op de
Website plaatsen. Het aanbod van de Dienst wordt uitsluitend getoond
aan gebruikers van de Website (Professionals) die over een account
beschikken voor toegang tot het aanbod van verschillende aanbieders.
4.	Voor iedere individuele Dienst die op de Website wordt geopenbaard
geldt dat een afzonderlijke Overeenkomst wordt aangegaan. Verschillende variaties van een opleiding of andere educatieve dienst, gelden
als verschillende Diensten. Voor elk kalenderjaar of een gedeelte
daarvan waarop het aanbod van een Dienst op de Website wordt
geopenbaard, is de Aanbieder een vergoeding aan KRSD verschuldigd.
De hoogte van deze vergoeding wordt uitdrukkelijk overeengekomen.
ARTIKEL 4. | INHOUD VAN DE OVEREENKOMST
1.	KRSD plaatst het aanbod van de Diensten op de Website namens de
Aanbieder, op basis van de door de Aanbieder verstrekte informatie
omtrent de betreffende Dienst. Indien de Dienst onder bijzondere,
redelijkerwijs voor KRSD niet zonder meer kenbare, voorwaarden moet
worden aangeboden, dient de Aanbieder dit uitdrukkelijk aan KRSD
kenbaar te maken. De Aanbieder staat in voor de juistheid en volledigheid van de door de Aanbieder aan KRSD verstrekte informatie.
2.	De Aanbieder staat er te allen tijde voor in dat de feitelijke Dienst
beantwoordt aan het aanbod van de Dienst zoals op de Website
geopenbaard, tenzij KRSD daaromtrent informatie op de Website heeft
geplaatst die niet overeenstemt met de informatie die de Aanbieder
aan KRSD heeft verstrekt.
3.	De Website heeft voor de Aanbieder slechts een adverterende functie;
het aanbod van een Dienst verwijst naar de website en/of vermeldt
de contactgegevens van de Aanbieder. Indien Professionals gebruik
willen maken van een Dienst, contacteren zij daarvoor rechtstreeks de
Aanbieder en sluiten zij de betreffende overeenkomst met de Aanbieder zonder verdere tussenkomst van KRSD. Bij de totstandkoming en
afwikkeling van de bedoelde overeenkomsten is KRSD dan ook nimmer
partij. Voor fouten en tekortkomingen van Professionals in het kader
van deze overeenkomsten kan KRSD nimmer worden betrokken en is
KRSD nimmer aansprakelijk. Omgekeerd vrijwaart de Aanbieder KRSD

van alle aanspraken van Professionals en overige derden ter zake
fouten en tekortkomingen van de Aanbieder in het kader van de overeenkomsten tussen de Aanbieder en Professionals.
4.	De Aanbieder dient KRSD zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van
de eventuele omstandigheid dat zijn aanbod van een Dienst niet meer
beschikbaar is voor Professionals.
ARTIKEL 5. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1.	Voor elk kalenderjaar of een gedeelte daarvan waarop het aanbod van
een Dienst op de Website wordt geopenbaard, is de Aanbieder een
vergoeding aan KRSD verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding
wordt uitdrukkelijk overeengekomen. Partijen kunnen bij het aangaan
van de Overeenkomst uitdrukkelijk overeenkomen tot welke datum
het aanbod van de Dienst wordt geopenbaard, in welke geval voor
het opvolgende kalenderjaar geen vergoeding voor de Dienst meer
is verschuldigd. In overige gevallen wordt de Dienst, onverminderd
het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, op de
Website geopenbaard voor onbepaalde tijd totdat de Aanbieder KRSD
te kennen geeft dat de Dienst niet langer beschikbaar is.
2.	KRSD factureert de Aanbieder per kwartaal ter zake alle Diensten van
de Aanbieder waarvoor de Aanbieder op grond van lid 1 de vergoeding
aan KRSD verschuldigd is.
3.	Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door
KRSD vermelde termijn.
4.	
KRSD is gerechtigd de aan de Aanbieder toekomende factuur
uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
5.	Indien de Aanbieder in staat van faillissement verkeert, (voorlopige)
surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn
goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Aanbieder anderszins
niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op
de Aanbieder onmiddellijk opeisbaar.
6.	Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de
Aanbieder van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de
Aanbieder intreedt, is de Aanbieder over het openstaande bedrag een
rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een
maand als volledige maand wordt aangemerkt.
7.	
Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en
executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Aanbieder
verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Aanbieder.

het nemen van adequate maatregelen, dan is KRSD, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade
aan de zijde van KRSD en derden daardoor ontstaan, komen volledig
voor rekening en risico van de Aanbieder.
5.	Voor zover er, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden,
jegens de Aanbieder enige aansprakelijkheid op KRSD rust, is deze
aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de
Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van KRSD betrekking
heeft.
ARTIKEL 8. | INTELLECTUELE EIGENDOM
	Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom
op de Website, waaronder mede begrepen de vormgeving en
werking daarvan, alsmede de daarop geplaatste beelden en teksten die
niet van Aanbieders afkomstig zijn, behoren toe aan KRSD. Het is de
Aanbieder verboden het materiaal waarop de auteursrechten of overige rechten van intellectuele eigendom van anderen dan de Aanbieder
rusten, te verveelvoudigen, te reproduceren of op enige andere wijze
te gebruiken dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale
gebruik van de Website.
ARTIKEL 9. | SLOTBEPALINGEN
1.	Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen de Aanbieder en KRSD
voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
2.	Indien tussen Partijen een juridisch geschil mocht ontstaan, zijn zij,
alvorens een beroep te doen op de rechter, verplicht zich optimaal in
te spannen om dat geschil in onderling overleg te beslechten.
3.	
Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van
de vestigingsplaats van KRSD wordt aangewezen om van eventuele
gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.

ARTIKEL 6. | BEËINDIGING VAN DE EXPLOITATIE VAN DE WEBSITE
& OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
1.	KRSD is te allen tijde gerechtigd de exploitatie van de Website te
staken en daarmee de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te
beëindigen, zonder jegens de Aanbieder aansprakelijk te zijn voor enig
nadeel dat daardoor voor de Aanbieder ontstaat, met dien verstande
dat de Aanbieder in dat geval aanspraak maakt op kwijtschelding
of restitutie naar evenredigheid van het niet-genoten deel van de
Overeenkomst.
2.	KRSD is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs
rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met
directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Aanbieder zijn verplichtingen uit de Overeenkomst (waaronder
het bepaalde in deze algemene voorwaarden aldus mede begrepen)
niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van
de Overeenkomst KRSD ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de Aanbieder zijn verplichtingen niet zal
nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Aanbieder ten
aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet
blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas
nadat de Aanbieder Schriftelijk door KRSD in gebreke is gesteld, in
welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de
Aanbieder zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming
na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
3.	Indien de Aanbieder in staat van faillissement verkeert, (voorlopige)
surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn
goederen is gelegd of in gevallen waarin de Aanbieder anderszins niet
vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is KRSD gerechtigd om de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Aanbieder reeds genoegzame zekerheid
voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen heeft gesteld.
4.	De Aanbieder maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door KRSD uitgeoefende opschortingsof ontbindingsrecht.
5.	De Aanbieder is verplicht de schade die KRSD ten gevolge van de
opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
6.	Indien KRSD de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de
Aanbieder terstond opeisbaar.
ARTIKEL 7. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1.	KRSD spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de
Website te optimaliseren. Echter kan KRSD niet garanderen dat de
Website onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen van de
Website steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van
KRSD ter zake is uitgesloten.
2.	KRSD is te allen tijde bevoegd de Website tijdelijk buiten gebruik
te (doen) stellen indien dit wenselijk wordt geacht in verband met
onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website of de servers
van KRSD of derden. Elke aansprakelijkheid van KRSD ter zake is
uitgesloten.
3.	KRSD spant zich naar alle redelijkheid in de Website en zijn systemen
te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden.
KRSD is echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele
eigendoms)rechten van de Aanbieder door derden.
4.	De Aanbieder vrijwaart KRSD van eventuele aanspraken van derden,
waaronder die van Professionals in het bijzonder begrepen, die schade
lijden en waarvan de oorzaak aan de Aanbieder toerekenbaar is. Indien
KRSD in dat verband door derden mocht worden aangesproken, dan
is de Aanbieder verplicht KRSD zo nodig zowel buiten als in rechte bij
te staan en onmiddellijk al hetgeen te doen dat van hem in dat geval
redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Aanbieder verzaken in

Stichting Kwaliteitsregister
Sociaal Domein
Koningin Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht

