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Definities
Create2Learn: samenwerkingsverband tussen De Wijn Artworks en Quimpro

Quimpro
Plantagepolder 14
3991ZE Houten
BTW-nummer: NL0034766635
KvK-nummer: 53748905

De Wijn Artworks
Laan van Dada 115
3059PR Rotterdam

Producten: trainingen, cursussen, workshops, opdrachten en lesprogramma's
Opdrachtgever: bedrijf dat producten van Create2Learn afneemt

Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle producten van Create2Learn, tenzij dit expliciet 
anders is overeengekomen met opdrachtgever

A1. Offerte
Een offerte of aanbieding is 30 dagen geldig na uitbrengen van de offerte. Indien geen looptijd is 
gespecificeerd in een offerte heeft een offerte een geldigheid van 30 dagen.  

A2. BTW
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van 
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen 
reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 
A3. Organisatie/Werkwijze 
Alle producten worden in goed overleg met opdrachtgever onder regie van Create2Learn 
uitgevoerd.

A4. Kwaliteit 
Producten van Create2Learn zullen worden gegeven door adviseurs die zijn opgeleid door 
Create2Learn. Create2Learn staat hiermee garant dat de adviseurs bekend zijn met de producten die
door Create2Learn zijn ontwikkeld. Wanneer een adviseur uitvalt, zal Create2Learn, in overleg met 
opdrachtgever en in alle redelijkheid naar een oplossing zoeken. 

A5. Uitvoering 
Create2Learn start met de uitvoering van de opdracht nadat de offerte door Opdrachtgever 
schriftelijk is geaccepteerd. De uitvoeringsdata worden in overleg met Opdrachtgever en de 
adviseur(s) vastgesteld. 

A6. Prijzen 
Standaard zijn in de productprijs de kosten van instructiemateriaal, honorarium adviseur, 

1 Deze algemene voorwaarden gelden onverkort voor alle activiteiten van Create2Learn, tenzij expliciet op schrift 
anders is overeengekomen. 

2 Create2Learn is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. 
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voorbereiding en coördinatie inbegrepen. Lesruimte, audiovisuele hulpmiddelen, computers en 
overige benodigdheden op locatie die nodig zijn om tot een goede uitvoering te komen worden door
opdrachtgever beschikbaar gesteld. 

A7. Facturering en Betaling
Create2Learn hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Wanneer binnen 30 dagen niet is betaald 
zal een herinnering worden gestuurd en worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij 
wanbetaling zal de factuur uit handen gegeven worden aan een incassobureau en worden de 
incassokosten in rekening gebracht bij Opdrachtgever. 

A8. Annulering
Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een product. In geval van annulering van een product 
Opdrachtgever aan Create2Learn een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht: 
– Bij annulering voorafgaand aan de geplande start van de opdracht: 20% van de offerteprijs; 
– Gedurende de looptijd van de opdracht: 100% van de offerteprijs. 

A9. Klachten 
In geval van klachten met betrekking tot producten kan Opdrachtgever zich wenden tot de adviseur 
en/of directie van Create2Learn. 

A10. Intellectuele eigendom
De opzet, wijze van uitvoering en werking van de producten vallen onder het intellectueel 
eigendom van Create2Learn en al het materiaal en aanvullend materiaal door Create2Learn in 
verband met de producten verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in 
enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan 
niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van Create2Learn. Bij overtreding geldt de boeteclausule.

A11. Voorbehoud 
Create2Learn behoudt zich het recht voor producten, leermiddelen, boeken, etc. te actualiseren, 
indien zij van mening is dat daarmee de kwaliteit van producten wordt verbeterd. 

A12. Aansprakelijkheid 
Create2Learn is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten 
gevolge van wijzigingen in productinhoud, productspecificaties of productmateriaal, en/of de 
toepassing door de deelnemer van het geleerde via producten, dan wel voor enige andere directe 
en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.  
Wanneer er sprake is van externe deelnemers, is Create2Learn niet aansprakelijk voor enige directe 
en/of indirecte schade ten gevolge van levering van producten bij Opdrachtgever. 

A13. Doorverkoop
Opdrachtgever is niet gerechtigd hetgeen dat onder het intellectueel eigendom van Create2Learn 
valt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Create2Learn door te verkopen aan derden,
uit eigen naam voort te zetten of anderszins te vermarkten, zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van Create2Learn. Producten vallen on het het intellectueel eigendom van 
Create2Learn. Wanneer een product binnen Opdrachtgever ('in house') wordt aangeboden, is 
Opdrachtgever ook niet gerechtigd tot doorverkoop van producten geleverd door Create2Learn aan 
derden. Indien er sprake is van doorverkoop zal Opdrachtgever bij doorverkoop het product 
verkopen als aangeboden door Create2Learn en zal de communicatie hierover uitvoeren in overleg 
met en conform richtlijnen van Create2Learn. Bij overtreding geldt de boeteclausule.

2



A14. Boeteclausule
Bij overtreding verbeurt Create2Learn dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling een 
opeisbare boete van € 1000,00 per vertreding en € 100,00 voor elke dag dat de overtreding 
voortduurt, zonder dat Create2Learn gehouden zal zijn schade te bewijzen en onverminderd het 
recht van de Create2Learn om schadevergoeding te vorderen. 
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