
ALGEMENE VOORWAARDEN FINANXE ACADEMY 

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende definities gebruikt: 

a. Finanxe Academy: (een handelsnaam van) de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid Finanxe Management B.V., gevestigd te Groningen, en ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 822145911, die de 
Overeenkomst uitvoert. 

b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Finanxe Acadamy een 
Overeenkomst sluit. 

c. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de Opdrachtgever aan de cursus 

deelneemt. 
d. Cursus: een door Finanxe Academy aangeboden (online) cursus, zijnde een e-learning, 

seminar, webinar, online training, online cursus of online workshop, met als doel het 
overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden van de Cursist. 

e. In Company training: Een door Finanxe Academy aangeboden Cursus, gegeven op locatie van 

Opdrachtgever of een tussen partijen afgestemde externe locatie. 
f. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Finanxe Academy en de Opdrachtgever voor het 

(laten) deelnemen van een of meerderen Cursist(en) aan één of meerdere Cursussen 
aangeboden door Finanxe Academy. Onder de Overeenkomst wordt ook een overeenkomst 
verstaan die (uitsluitend) digitaal tot stand komt.  

g. Prijs: de totale prijs voor een Cursus met inbegrip van alle bijkomende kosten, aanvullende 
overeengekomen honoraria, en (toepasselijke) belastingen.  

h. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. 

Artikel 2. Toepasselijkheid Voorwaarden 

1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, 
(rechts)handelingen, verstrekte opdrachten, overeenkomsten en dergelijke van Finanxe 

Acadamy, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, 
algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke. 

2. Een inschrijving voor een Cursus en/of het verstrekken van een opdracht voor een In Company 

training impliceert de aanvaarding van de toepasselijkheid van de Voorwaarden. 
3. Toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever is uitgesloten. 

4. Steeds de meest actuele versie van de Voorwaarden zijn van toepassing en worden 
gepubliceerd op de website van Finanxe Academy. Finanxe Academy houdt zich het recht voor 
om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Op verzoek van Opdrachtgever worden de meeste 

recente Voorwaarden (kosteloos) toegezonden.  
5. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk 

tussen Finanxe Academy en de Opdrachtgever zijn overeengekomen en gelden dan alleen voor 

de specifieke Overeenkomst(en) waarop deze afwijkingen van toepassing zijn verklaard.  
6. In gevallen waarin de Overeenkomst en/of de Voorwaarden niet voorzien, zal Finanxe 

Academy een regeling treffen naar redelijkheid.  
7. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van één of meer bepalingen 

van de Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen daarvan 

niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Finanxe 
Academy en de Opdrachtgever het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een 
bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en 

strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het 

ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.  

 



Artikel 3. Inschrijving en bevestiging Cursus 

1. Opdrachtgever kan zichzelf of een Cursist aanmelden voor deelname aan een Cursus naar 
keuze.  

2. Inschrijving voor een Cursus vindt plaats door middel aanmelding met opgave van de 
gevraagde, relevante gegevens via de website van Finanxe Academy. Inschrijving kan ook 
anders plaatsvinden, door middel van een inschrijving per e-mail of een telefonische 

inschrijving of op een andere door Finanxe Academy aangeboden (digitale) wijze.  
3. Een Overeenkomt komt tot stand door de (digitale) bevestiging van de inschrijving van de 

Cursist of de (mondeling of schriftelijke) acceptatie van de verstrekte opdracht voor een In 

Company training door Finanxe Academy, dan wel – indien dit moment eerder is – indien 
Opdrachtgever een factuur in verband met de Overeenkomst betaalt. Bij totstandkoming van 

de Overeenkomst is de Opdrachtgever gehouden de Prijs aan Finanxe Academy.  
4. Het voldoen aan eventuele toelatingseisen voor een Cursus is geen voorwaarde voor de 

totstandkoming van de Overeenkomst. Ook wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, 

komt de Overeenkomst tot stand.  
5. Finanxe Academy heeft het recht een inschrijving of verstrekte opdracht zonder opgave van 

redenen te weigeren. Dit kan Finanxe Academy onder andere doen als blijkt dat de 

Opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is.  
6. De Cursist ontvangt van Finanxe Academy na inschrijving voor een Cursus de (digitale) 

gegevens voor deelname aan de Cursus. Ingeval toegang wordt verschaft tot de digitale 
omgeving van of aangeboden door Finanxe Academy is deze toegang strikt persoonlijk en mag 
deze niet zonder toestemming met derden gedeeld worden.  

7. In geval van een In Company training worden de details hiervan tussen partijen vastgesteld, 
waaronder de datum, de locatie, de Prijs en het aantal Cursisten.   

8. Finanxe Academy spant zich in om zo optimaal mogelijk de Cursussen aan te bieden c.q. te 
(laten) verzorgen. Finanxe Academy heeft echter geen resultaatsverplichting ten aanzien van 
de resultaten van de Cursus voor de individuele Cursist.  

9. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten uit de Overeenkomst over te 
dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finanxe Academy. 
De Opdrachtgever is evenmin gerechtigd om een andere persoon als Cursist te laten 

deelnemen aan de Cursus dan zoals opgegeven, tenzij Finanxe Academy dit toestaat.  

Artikel 4. Prijs 

1. De Prijzen gelden zoals deze ten tijde van de inschrijving voor de Cursus zijn vermeld. Mocht 

de aanmelding op een andere wijze plaatsvinden dan via een (online) inschrijving, dan gelden 
de op dat moment geldende Prijzen.  

2. Bij In Company trainingen gelden de Prijzen zoals vermeld in de offerte of zoals deze zijn 

bevestigd door Finanxe Academy aan Opdrachtgever. De Prijs voor een In Company cursus is 
exclusief eventueel directe of indirecte bijkomende kosten (verschotten), zoals kosten voor 

Finanxe Academy met betrekking tot de huur van een externe de locatie.   
3. In de Prijs voor een Cursus zijn de eventuele kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, 

tenzij anders is vermeld. 

4. De Prijs voor een Cursus kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden door Finanxe 
eenzijdig worden aangepast en worden doorberekend aan de Opdrachtgever, bijvoorbeeld 
vanwege kostprijsverhogende factoren zoals onder andere inkoopprijzen, koersen, lonen, 

belastingen, rechten, lasten, etc.), die optreden na de totstandkoming van de Overeenkomst.  

Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling 

1. Direct bij of na inschrijving voor de Cursus is de Opdrachtgever betaling verschuldigd aan 

Finanxe Academy van de geldende Prijs voor de Cursus. Pas nadat de betaling is voltooid, 



ontvangt de Opdrachtgever de (digitale) gegevens noodzakelijk voor de deelname aan de 
Cursus. 

2. Indien betaling plaatsvindt nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden op basis van een 
daartoe verstrekte rechtsgeldige factuur van Finanxe Academy of ingeval van In Company 

trainingen, is de Opdrachtgever gehouden tot tijdige betaling hiervan over te gaan, derhalve 
binnen de gestelde betaaltermijn. Na verloop van de betaaltermijn is de Opdrachtgever direct 
in verzuim en de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Eventuele kosten voor 

(buitengerechtelijke) incasso van verschuldigde betalingen, komen voor rekening van de 
Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden op een bedrag conform de 
toepasselijke wet- en regelgeving gesteld, maar met een minimum van € 150,–.  

3. Eventuele omstandigheden die buiten de invloedssfeer liggen van Finanxe Academy, 
waaronder technische problemen, die deelname aan een Cursus of het laten plaatsvinden van 

de In Company training in de weg staan, kunnen niet worden toegerekend aan Finanxe 
Academy en leveren derhalve geen recht op restitutie van de Prijs.  

4. Finanxe Academy behoudt zich het recht voor een Cursus te annuleren ingeval van 

onvoldoende animo. Finanxe Academy is vrij om de inhoud, locatie of wijze van het verzorgen 
van de Cursus te wijzigen/verplaatsen, ingeval daartoe aanleiding bestaat. Hiervan worden de 

Cursisten tijdig op de hoogte gesteld. Ingeval van annulering op initiatief van Finanxe Academy, 
heeft de Opdrachtgever recht op restitutie van de Prijs. Ingeval van verplaatsing van de Cursus, 
heeft de Cursist het recht de inschrijving (kosteloos) te annuleren. Er bestaat dan eveneens 

recht op restitutie van de Prijs.  
5. Op uitzonderlijk verzoek van de Opdrachtgever kan Finanxe Academy instemmen met het 

verplaatsen van de een Cursus (datum of locatie) of instemmen met een andere cursusvorm. 

De beslissing hierover ligt bij Finanxe Academy. De extra kosten die Financxe Academy in dit 
kader moet maken, komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.  

6. Bij annulering door Opdrachtgever, minder dan 4 weken voor aanvang van de In Company 
training, is de Prijs onverminderd aan Finanxe verschuldigd. 

7. Eventuele folders, brochures of andere (online) content rondom een specifieke Cursus dienen 

slechts ter indicatie van de inhoud hiervan. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.  
8. In geen geval zal restitutie van de Prijs plaatsvinden tenzij Finanxe Academy zelf anders bepaalt 

of de wet dit verplicht voorschrijft. De inschrijving voor een Cursus kan niet worden 

geannuleerd door de Cursist, tenzij Finanxe Academy hiermee instemt en ingeval de gemaakte 

afspraken, deze voorwaarden en/of de wet de Opdrachtgever dit recht geeft.  

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

1. Finanxe Academy is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of in verband 
houdt met deelname aan een Cursus van Finanxe Academy, tenzij aan Finanxe Academy opzet 
of grove schuld kan worden verweten of vanwege een toerekenbare tekortkoming in de 

nakoming van haar zijde. 
2. Indien Finanxe Academy op enig moment, ondanks het bepaalde in lid 1 van dit artikel, wel 

aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot directe schade en tot maximaal 
het factuurbedrag voor de betreffende Cursus. Aansprakelijkheid van Finanxe Academy voor 
indirecte of gevolgschade is uitgesloten. 

3. Deelname aan een Cursus geschiedt volledig op eigen risico. Iedere Cursist kiest vrijwillig om 
deel te nemen aan de Cursus en de activiteiten binnen de Cursus. Finanxe Academy kan op 
geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door 

deelname aan Cursus. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens of na de 
Cursus zijn slechts illustratief en binden Finanxe Academy op geen enkele wijze.  

4. Trainers/docenten en de medewerkers van Finanxe Academy hanteren een hoge ethische 
standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de 
Cursus.  



5. Ondanks de inspanningen van Finanxe Academy om zo goed mogelijk Cursussen aan te bieden, 
aanvaardt Finanxe Academy geen aansprakelijkheid rondom de inhoud/content van deze 

Cursussen, het resultaat voor de individuele Cursist, het onverhoopt niet door (kunnen) gaan 
van een opleiding/cursus of anderszins ter zake omstandigheden die de diensten van Finanxe 

Academy beïnvloeden die buiten de macht of invloed liggen van Finanxe Academy.  
6. Als cursusmateriaal op voorhand wordt toegezonden of ter beschikking wordt gesteld door 

Finanxe Academy, geldt de daarvoor aangegeven termijn als richttermijn. Finanxe Academy 

accepteert geen aansprakelijkheid in verband met de overschrijding van deze termijn.  

Artikel 7. Intellectuele eigendom/vertrouwelijkheid  

1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de Opdrachtgever nadat de 

Overeenkomst tot stand is gekomen. De rechten van het intellectuele eigendom met 
betrekking tot de Cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met 
betrekking tot de Cursus worden door Finanxe Academy voorbehouden. Als restitutie 

plaatsvindt van de Prijs, om welke reden dan ook, dan is de Cursist gehouden om het eventueel 
(fysiek) verstrekte cursusmateriaal te retourneren aan Finanxe Academy, zulks op eigen 
kosten.  

2. Zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Finanxe Academy is de 
Opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het 

verstrekte cursusmateriaal of andere documentatie ter zake een Cursus te openbaren, te 
exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen. 

3. Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de content, formats, etc. verband houdende 

met alles aangeboden onder het label ‘Finanxe Academy’ rusten uitsluitend bij Finanxe 
Academy.  

4. Finanxe Academy, haar medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden zullen de door de 

Opdrachtgever en/of Cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Finanxe 
Academy verwerkt de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens in 

overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de daarop 
gebaseerde nationale wet- en regelgeving en haar privacy-policy. De Opdrachtgever 
garandeert dat de Cursist is geïnformeerd voor de door de Opdrachtgever eventueel aan 

Finanxe Academy verstrekte persoonsgegevens.  

Artikel 8. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Finanxe 

Academy en Overeenkomsten tussen Finanxe Academy en de Opdrachtgever is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene 

aanbieding, (rechts)handeling, Overeenkomsten en dergelijke, waarop deze Voorwaarden van 
toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden 
aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Noord-Nederland, tenzij de wet verplicht 

anders voorschrijft. 

 


