ALGEMENE VOORWAARDEN STREET UNIVERSITY
Beste deelnemer,
Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op jouw Overeenkomst met STREET UNIVERSITY en elk gebruik
van de Website van STREET UNIVERSITY. STREET UNIVERSITY adviseert je deze Algemene Voorwaarden
aandachtig door te nemen zodat je weet welke rechten en verplichtingen je hebt. Mocht je vragen hebben over
deze Algemene Voorwaarden, dan kun je contact met ons opnemen via nathan@namam.nl.
1. TOEPASSELIJKHEID
1.1

Deze algemene voorwaarden (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). zijn van toepassing op alle
aanbiedingen en overeenkomsten tussen Deelnemer en STREET UNIVERSITY voor wat betreft het
leerplatform wat door STREET UNIVERSITY wordt aangeboden (hierna: de "Opleiding"). Er bestaan
binnen STREET UNIVERSITY verschillende Opleidingen. Tot elke Opleiding behoren alle cursussen,
workshops, trainingen, live-events en colleges georganiseerd door STREET UNIVERSITY (hierna: de
"Activiteiten" en individueel de "Activiteit").

1.2

Een Overeenkomst met betrekking tot het volgen van de Opleiding komt tot stand door het al dan niet
digitaal indienen van een aanvraagformulier door de Deelnemer en het verstrekken van een bewijs van
inschrijving door STREET UNIVERSITY. Deelname is mogelijk voor personen vanaf 16 jaar. Indien een
Deelnemer nog geen 16 jaar oud is, is toestemming van een ouder of voogd vereist.

1.3

STREET UNIVERSITY is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden per emailbericht onder de aandacht gebracht. Indien een Deelnemer aan de Opleiding of aan Activiteiten
blijft deelnemen na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert de Deelnemer
daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien de Deelnemer
niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, is het de Deelnemer niet langer
toegestaan om aan de Opleiding dan wel de Activiteiten deel te nemen en dient de Overeenkomst te
worden beëindigd. Dit bevrijdt de Deelnemer niet van de op de Deelnemer rustende
betalingsverplichtingen.

2. INSCHRIJVINGEN
2.1

Na het sturen van het aanvraagformulier ontvangt de Deelnemer een (elektronische)
ontvangstbevestiging via e-mail die de inschrijving van de Deelnemer definitief maakt. De
Overeenkomst tot deelname tussen de Deelnemer en STREET UNIVERSITY is daarmee tot stand
gekomen.

2.2

Inschrijving door STREET UNIVERSITY vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

2.3

Zowel de Opleiding als alle individuele Activiteiten worden gehouden onder de opschortende
voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn.

2.4

STREET UNIVERSITY behoudt zich het recht voor om, indien nodig dan wel gewenst, de locatie van de
Activiteiten te veranderen.

2.5

Indien een Deelnemer zich op correcte wijze heeft ingeschreven ontvangt de Deelnemer een
deelnamebevestiging per e-mail (hierna: de "Deelnamebevestiging").

2.6

Door de inschrijving verklaart Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Elke
Deelnemer verklaart 16 jaar of ouder te zijn of toestemming te hebben gekregen van een ouder of
voogd. Indien een Deelnemer in strijd met de waarheid verklaart 16 jaar of ouder te zijn, wordt de
toestemming van een ouder of voogd geacht aanwezig te zijn.

3. INWERKINGTREDING EN DUUR
3.1

De Overeenkomst treedt in werking op de door Partijen overeengekomen ingangsdatum, of – indien die
datum niet expliciet is vastgelegd – op het moment dat STREET UNIVERSITY de Deelnemer de
mogelijkheid verleent om zich voor de eerste maal toegang te verschaffen tot de Opleiding.

3.2

De Overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan. Deze termijn is twaalf (12) maanden, of indien
anders, zoals aangegeven op de Website bij het tot stand komen van de Overeenkomst.

3.3

Bij het verlopen van de in Artikel 3.2 vermelde termijn eindigt de Overeenkomst van rechtswege.

4. BETALING
4.1

Betaling van de Overeenkomst geschiedt op ofwel bij vooruitbetaling ofwel in maandelijkse termijnen.
De prijs is afhankelijk van het aantal betaaltermijnen dat de Deelnemer afneemt. Tenzij anders
overeengekomen, worden de prijzen vermeld op de Website.

4.2

Betaling vindt plaats middels Mollie.

4.3

STREET UNIVERSITY behoudt zich het recht voor om betalingen via creditcard of bankrekening te
verifiëren. Indien een periodieke betaling is overeengekomen en/of niet per automatische incasso
wordt of kan worden betaald, betaalt de Deelnemer binnen de termijn zoals vermeld op de factuur.

4.4

Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de
betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is
overeengekomen met STREET UNIVERSITY.

4.5

STREET UNIVERSITY is gerechtigd per 1 januari van elk kalenderjaar de op dat moment geldende prijzen
en tarieven aan te passen, dit conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het
Centraal Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl).

4.6

In geval van niet-tijdige betaling is STREET UNIVERSITY (behoudens de overige haar toekomende
rechten) gerechtigd – na ingebrekestelling – de toegang tot de Opleiding of Activiteit op te schorten of
te beperken tot het moment waarop de Deelnemer aan al zijn (betalings-)verplichtingen heeft voldaan,
betaling van buitengerechtelijke (incasso)kosten en rente daaronder begrepen. Klachten met betrekking
tot facturen en/of de Opleiding of Activiteit schorten de betalingsverplichtingen niet op.

5. BEËINDIGING/ANNULERING door DEELNEMER
5.1

Gedurende eenentwintig (21) dagen na het tot stand komen van de Overeenkomst via online inschrijving
van de Deelnemer via de website van STREET UNIVERSITY heeft Deelnemer het recht de Overeenkomst
zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening door STREET UNIVERSITY voor de
afloop van de termijn met instemming van Deelnemer al is begonnen.

5.2

Afmelden dient via e-mail of schriftelijk te gebeuren. Als beëindigingsdatum geldt de datum van de
poststempel van een door STREET UNIVERSITY van Deelnemer ontvangen brief, dan wel de datum van
ontvangst van de e-mail.

5.3

De Overeenkomst kan na verloop van 21 dagen na het sluiten van de Overeenkomst eveneens door de
Deelnemer worden beëindigd. Deze opzegging heeft echter geen invloed op de initiële duur van de
Overeenkomst en de verplichtingen van de Deelnemer onder de Overeenkomst. Opzegging na 21
dagen bevrijdt de Deelnemer niet van zijn betalingsverplichtingen.

5.4

Indien bij een Activiteit de Deelnemer verhinderd is, mag de Deelnemer voor vervanging zorgen. De
uitgegeven Deelnamebevestiging van de Activiteit is overdraagbaar. De Deelnemer kan zijn deelname
overdragen door de andere Deelnemer de Deelnamebevestiging toe te zenden, alsook STREET
UNIVERSITY van de wijziging in de deelname op de hoogte te stellen.

5.5

Het niet deelnemen aan Activiteiten waarvoor de Deelnemer een Deelnamebevestiging heeft
ontvangen geeft geen recht op restitutie.

6. BEËINDIGING/ANNULERING door STREET UNIVERSITY
6.1

STREET UNIVERSITY is gerechtigd om bij onvoldoende Deelnemers of in geval van overmacht de
aangeboden Opleiding of Activiteit te annuleren of te verplaatsen. Mocht een Opleiding of Activiteit
geen doorgang vinden of worden verplaatst, dan ontvangt Deelnemer daarvan uiterlijk zeven (7) dagen
voor aanvang bericht.

6.2

STREET UNIVERSITY is gerechtigd tot uiterlijk veertien (14) dagen voor aanvang van de Opleiding of
Activiteit de data van een Opleiding of Activiteit te wijzigen zonder opgaaf van reden. De Deelnemer
wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld via e-mail.

6.3

STREET UNIVERSITY zal bij uitval van een aangekondigde docent of gastspreker zich tot het uiterste
inspannen om adequate vervanging te regelen, of de Activiteit verplaatsen naar een andere datum.

6.4

De situatie onder Artikel 6.3 geeft de Deelnemer niet het recht om de Overeenkomst te
ontbinden.

6.5

STREET UNIVERSITY is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten op één of meer
van de volgende gronden:
(i) indien de Deelnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst, waaronder begrepen het betalen
van het cursusgeld, niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
(ii) indien na het sluiten van de Overeenkomst STREET UNIVERSITY omstandigheden ter ore is gekomen
die goede grond geven te vrezen dat de Deelnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen.
(iii) indien de Deelnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor
de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende
is.
(iv) indien door vertraging aan de zijde van Deelnemer niet langer van STREET UNIVERSITY kan worden
gevergd dat STREET UNIVERSITY de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities
zal nakomen.

6.6

In het geval van de situatie onder artikel 6.5 (i) is STREET UNIVERSITY tevens gerechtigd de
Overeenkomst te ontbinden.

6.7

Voor zover de Deelnemer voorafgaand aan de Opleiding zijn (financiële) verplichtingen jegens STREET
UNIVERSITY niet is nagekomen, is STREET UNIVERSITY gerechtigd Deelnemer toegang te weigeren.
Wordt toegang geweigerd, dan is Deelnemer desondanks gehouden hetgeen bij hem in rekening is
gebracht te voldoen.

6.8

Als Deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een Activiteit, dan heeft STREET UNIVERSITY het recht
om de Deelnemer te weigeren of te verwijderen uit de Activiteit dan wel de Opleiding, en te weigeren
voor een volgende Activiteit. Deelnemer krijgt hierbij het reeds betaalde geld niet terug.

7. KLACHTEN
7.1

STREET UNIVERSITY doet haar uiterste best om haar diensten zo goed mogelijk te leveren. Het kan
helaas voorkomen dat een Deelnemer niet tevreden is. Ben je niet tevreden over STREET UNIVERSITY?
Neem dan contact met ons op via nathan@namam.nl. STREET UNIVERSITY behandelt klachten zo snel
mogelijk na ontvangst, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen.

7.2

Het indienen van een klacht ontslaat de Deelnemer niet van zijn betalingsverplichting.

7.3

Klachten over de inhoud van de Opleiding geven aan de Deelnemer geen recht om zijn verplichtingen
uit de Overeenkomst op te schorten.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1

STREET UNIVERSITY aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan
eigendommen van de Deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens
de Opleiding of Activiteit noch voor vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan
ook ontstaan tijdens de van haar uitgaande activiteiten.

8.2

In geen geval is STREET UNIVERSITY aansprakelijk voor indirecte schade. Indirecte schade bestaat onder
andere uit gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door
materialen of programmatuur van derden en schade wegens verminking, vernietiging of verlies van
gegevens of documenten.

8.3

De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de
schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van STREET UNIVERSITY.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING
9.1

Al het opleidingsmateriaal en documentatie, zowel fysiek als digitaal, die door STREET UNIVERSITY
wordt verstrekt, alsmede al het gestreamde audio- en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk en/of
nabuurrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van (een gedeelte van) tijdens
een live event is niet toegestaan. De Deelnemer is niet gerechtigd opleidingsmateriaal, waarop rechten
zoals hiervoor bedoeld aan STREET UNIVERSITY toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in
gebruik te geven of anderszins in het verkeer te brengen.

9.2

Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medeDeelnemers tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan Deelnemers het vertrouwelijke karakter
moeten begrijpen.

9.3

De Deelnemer zal geen handelingen verrichten die inbreuk maken op de intellectuele
eigendomsrechten van STREET UNIVERSITY, zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google
Adwords of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de Website of de content van de
Website.

9.4

De door STREET UNIVERSITY verstrekt inlogcodes worden persoonlijk afgegeven en mogen niet met
derden worden gedeeld.

10. PRIVACY
10.1

De gegevens die de Deelnemer tijdens het bestelproces verstrekt en die de Deelnemer tijdens de
looptijd van de Overeenkomst verstrekt zullen op een veilige manier worden verwerkt en gebruikt
conform het Privacy Statement, en de toepasselijke wet- en regelgeving.

11. OVERIG
11.1

STREET UNIVERSITY mag de rechten en verplichtingen die uit de Algemene Voorwaarden en de
Overeenkomst voortvloeien, overdragen aan derden en zal de Deelnemer daarvan op de hoogte stellen.
In dat geval staat het de Deelnemer vrij de Overeenkomst te beëindigen.

11.2

Het is de Deelnemer niet toegestaan de Overeenkomst en/of enige van zijn rechten of verplichtingen
ter zake over te dragen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van STREET
UNIVERSITY of indien dit op grond van deze Algemene Voorwaarden is toegestaan.

11.3

Op de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of
daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing. Nederlands recht is van toepassing op de
Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

11.4

Alle Geschillen die voortkomen uit of verband houden met deze Overeenkomst worden onderworpen
aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.
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