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Algemene voorwaarden 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
 
Diensten 
Iedere dienst die geleverd wordt door Pluzpunt, welke in de overeenkomst zijn omschreven. 
Leerling 
Leerling of student die begeleiding volgt bij Pluzpunt. 
Opdrachtgever 
Degene die een overeenkomst heeft gesloten met Pluzpunt. Doorgaans is dit een 
ouder/verzorger of school van een leerling. 
Overeenkomst 
Voorstel dat voor aanvang van de begeleiding schriftelijk aan de opdrachtgever wordt 
verstrekt. 
Pluzpunt 
Studiecentrum dat de diensten verleend, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
het nummer 81870485. 
 
Artikel 2 Algemeen 
 
2.1 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die opdrachtgever 
en Pluzpunt aangaan, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2.4. 
2.2 
Onder schriftelijk wordt in de algemene voorwaarden mede verstaan elektronische 
communicatie per e-mail. 
2.3 
Door inschrijving voor een van de diensten door opdrachtgever aanvaarden opdrachtgever en 
leerling de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever en leerling 
niet dezelfde persoon zijn, dan verplicht de opdrachtgever zich deze algemene voorwaarden 
aan leerling bekend te maken en op te leggen en staat opdrachtgever ervoor in dat leerling 
deze algemene voorwaarden naleeft. 
2.4 
Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen 
Pluzpunt en opdrachtgever overeengekomen zijn. 
2.5 
In de gevallen waarin de overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet voorzien, geldt 
dat die situatie voor zoveel als mogelijk beoordeeld dient te worden in lijn met deze algemene 
voorwaarden. 
 
Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst 
 
De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de opdrachtgever de door 
Pluzpunt overhandigde overeenkomst schriftelijk heeft geaccepteerd.  
 
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst 
4.1 
Na totstandkoming van de overeenkomst wordt de leerling geplaatst op de afgesproken 
tijdstippen. Indien hier wijzigingen in voorkomen, dan dienen deze in goed overleg tussen 
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Pluzpunt en leerling afgesproken te worden. Opdrachtgever wordt op de hoogte gesteld van 
deze wijziging door Pluzpunt. 
4.2 
Pluzpunt houdt een leerling-administratie bij waarin leerling gevolgd wordt. Deze leerling-
administratie kan op aanvraag door zowel leerling als opdrachtgever ingezien worden. 
4.3 
Voor de begeleiding van de leerling en het correct verwerken van de leerling-administratie is 
Pluzpunt volledig afhankelijk van de medewerking van de leerling. Indien de leerling niet 
meewerkt of bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Pluzpunt hiervoor niet aansprakelijk. 
4.4 
Pluzpunt heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien dit 
niet in de overeenkomst is opgenomen, zal dit vooraf schriftelijk gecommuniceerd worden naar 
opdrachtgever. 
4.5 
Persoonsgegevens worden door Pluzpunt zorgvuldig bewaard en zijn uitsluitend toegankelijk 
voor medewerkers van Pluzpunt. 
4.6 
Leerling is gehouden tot naleving van de huisregels welke voor aanvang van de eerste 
begeleiding doorgenomen worden met de leerling. De geldende huisregels zijn tevens 
zichtbaar op de locatie.  
4.7 
De door Pluzpunt ter beschikking gestelde materialen en lessen blijven intellectueel eigendom 
van Pluzpunt. 
4.8 
Pluzpunt geeft geen garantie op verbetering in (school)resultaten van leerling, tenzij in de 
overeenkomst anders is overeengekomen. 
 
Artikel 5 Facturering en betaling 
5.1 
Voorafgaand aan iedere maand ontvangt opdrachtgever een factuur met een betaalverzoek 
met het bedrag dat is afgesproken in de overeenkomst. 
5.2 
Pluzpunt hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. 
5.3 
Bij niet-tijdige betaling verstuurt Pluzpunt een betalingsherinnering die de opdrachtgever de 
mogelijkheid biedt om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien opdrachtgever niet binnen 
die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald dan is opdrachtgever zonder 
nadere ingebrekestelling in verzuim. 
5.4 
Indien opdrachtgever het bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, dan is 
Pluzpunt gerechtigd de betreffende diensten op te schorten totdat Pluzpunt het volledig 
verschuldigde bedrag heeft ontvangen, dan wel de overeenkomst met onmiddelijke ingang te 
ontbinden. 
5.5 
De aan de betalingsherinnering verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten ten 
bedrage van € 25,00 bij de tweede herinnering zullen aan opdrachtgever in rekening worden 
gebracht. 
5.6 
Indien Pluzpunt overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten 
(zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten) voor rekening van opdrachtgever. 
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Artikel 6 Wijziging/opzegging 
6.1 
Wijzigingen in plaats en/of tijd dienen minimaal twee weken voorafgaand aan de wijziging 
schriftelijk te worden doorgegeven.  
6.2 
De begeleiding is op te zeggen met een opzegtermijn van één maand. De opzegtermijn gaat 
in vanaf de 1e van de volgende maand. 
6.3 
Artikel 6.2 is niet van toepassing bij bijvoorbeeld bijles en/of examentraining, hier worden 
aparte afspraken vastgelegd in de overeenkomst. 
6.4 
De begeleiding stopt automatisch aan het einde van het schooljaar. 
 
Artikel 7 Afmelding 
7.1 
Indien een leerling afwezig is, dient opdrachtgever dit op de dag van de begeleiding uiterlijk ’s 
ochtends voor 09:00 uur kenbaar te maken per e-mail aan Pluzpunt. 
7.2 
Begeleiding kan in overleg worden ingehaald, mits dit tijdens gebruikelijke openingstijden kan 
plaatsvinden en dit geen personele consequenties heeft voor Pluzpunt. 
7.3 
Personele consequenties zoals beschreven in artikel 7.2 houdt in dat Pluzpunt geen extra 
medewerker hoeft in te zetten om de kwaliteit van de diensten te waarborgen. 
 
Artikel 8 Huisregels 
Leerling dient zich aan de geldende huisregels te houden. Deze worden tijdens de eerste 
aanwezigheid van leerling doorgenomen en hangen altijd zichtbaar op de locatie. Indien 
leerling zich niet houdt aan de huisregels dan kan er een schorsing volgen, welke geen 
gevolgen heeft voor de verplichtingen van de opdrachtgever. 


