ALGEMENE VOORWAARDEN INFINITY COLLEGE
art 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle (studie) overeenkomsten van Infinity College
B.V. hierna te noemen: “Infinity College”.
De studieovereenkomst heeft betrekking op de studie of op het vakkenpakket zoals op de
studieovereenkomst is vermeld. De schoolgids van het betreffende schooljaar van Infinity College
maakt deel uit van deze overeenkomst.
art 2 Inschrijving
1. Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers, hierna te noemen “Opdrachtgever” en de leerling
hebben voor inschrijving bij Infinity College een kennismakingsgesprek. Op basis van de gegevens die
opdrachtgevers en leerling verstrekken waarvan de juistheid Infinity College mag uitgaan, wordt er
een studieovereenkomst aangegaan.
2. Infinity College maakt op basis van deze (historische) gegevens en het toelatingsgesprek een
inschatting van de kwalificaties van de leerling. Een toelating kan nimmer worden gezien als een
garantie voor het behalen van enig diploma. Wel biedt Infinity College een diplomagarantie aan
leerlingen, onder vooraf afgesproken voorwaarden. Daarbij krijgt de leerling in geval van zakken voor
het examen, de mogelijkheid om het opvolgend schooljaar gratis opnieuw het examenjaar te volgen
en examen te doen.
3. De offerte is maximaal 30 dagen geldig. Als er een verschil bestaat tussen de offerte en de
studieovereenkomst dan prevaleert hetgeen bepaald is in de overeenkomst.
4. De studieovereenkomst komt tot stand na schriftelijke acceptatie door Infinity College van de
ondertekende en ingevulde studieovereenkomst door Opdrachtgever en leerling.
art 3 Beëindiging/annulering/ontbinding/opzegging studieovereenkomst
1. De studieovereenkomst eindigt op de door Infinity College te bepalen laatste dag van het
schooljaar waarin de leerling het Staatsexamen aflegt voor het vak/de vakken dan wel de studie
waarvoor de studieovereenkomst is aangegaan.
2. In bijzondere omstandigheden kan en mag Infinity College de overeenkomst eenzijdig voortijdig
beëindigen. Dit ter beoordeling van de schoolleiding en ontstaat onder meer als de leerling niet aan
zijn/haar verplichtingen voldoet en/of niet aan de gemaakte afspraken/schoolregels houdt. Als zo
een gesprek/beslissing heeft plaatsgevonden wordt opdrachtgever onverwijld op de hoogte gesteld
en vanaf dat moment wordt de leerling niet meer toegelaten tot de lessen en het schoolgebouw en –
terrein.
3. De opdrachtgever kan Infinity College ook verzoeken om met beider goedvinden de overeenkomst
te beëindigen op een eerder tijdstip dan overeengekomen.
Naam wettelijk vertegenwoordiger:

Handtekening:

4. Een verzoek om met beider goedvinden de studieovereenkomst vóór het einde van de
studieovereenkomst te beëindigen dient schriftelijk per aangetekend schrijven te geschieden bij het
in de studieovereenkomst vermelde adres en opdrachtgever dient rekening te houden dat er bij
instemming van eerdere beëindiging kosten aan verbonden zijn van tenminste twee maanden
studiegeld.
5. Bij vermindering van het aantal vakken in samenspraak met de leerling wordt geen studiegeld
gerestitueerd, tenzij in bijzondere gevallen vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
6. Indien een opdrachtgever meerdere studieovereenkomsten gelijktijdig of opvolgend overeenkomt,
geniet deze een studiegeldkorting van 2,5% voor iedere volgende leerling of voor ieder volgend jaar
waarin een overeenkomst wordt gesloten. Er is nimmer sprake van een stapelrabat.
7. In de onverhoopt bijzonder situatie dat een leerling komt te overlijden wordt de
studieovereenkomst per einde van die maand ontbonden.
8. In geval het voor de leerling onmogelijk is deel te nemen aan de lessen door een ongeval of ziekte
en schriftelijk dit oordeel door een medisch daartoe bevoegd specialist wordt bevestigd dat dit
langer dan twee maanden zal aanhouden, zal Infinity College meewerken om de overeenkomst te
beëindigen op een eerder tijdstip dan overeengekomen met de eerder genoemde condities.
9. Indien opdrachtgever enige financiële verplichting aan Infinity College niet nauwgezet nakomt is
Infinity College gerechtigd om alle overeenkomsten met opdrachtgever per direct te beëindigen en
de kosten die daaraan verbonden zijn van tenminste twee maanden studiegeld op opdrachtgever te
verhalen. Het studiegeld over de opzegtermijn en de daaraan voorafgaande studieperiode is direct
en volledig opeisbaar.
art 4 Financiële verplichtingen
1. De Opdrachtgever ontvangt van Infinity College een factuur voor het studiegeld per studiejaar.
2. Het volledige studiegeld, voor het betreffende studiejaar, dient op de rekening van Infinity College
te zijn bijgeschreven voorafgaand aan de startdatum van de leerling, tenzij anders overeengekomen.
Indien de betaling niet binnengekomen is vóór de startdatum van de leerling dan schuift de
startdatum op totdat de betaling is voldaan. In geval van gespreide betaling dienen de eerste twee
termijnen voldaan te zijn voorafgaand aan de startdatum van de leerling. De Opdrachtgever is bij
gespreide betaling in verzuim door het verstrijken van een (betalings-) termijn. De Opdrachtgever is
niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten of te verrekenen.
3. Gespreide betaling van het studiegeld is mogelijk, wel rekent Infinity College dan een toeslag van
8% op het totaalbedrag van de studiekosten.
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4. Indien niet tijdig en/of niet volledig aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, is Infinity
College gerechtigd het volledig verschuldigde bedrag direct en in zijn geheel op te eisen. Elke
betalingsregeling zal in dat geval van rechtswege vervallen.
5. Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever aan Infinity College een vertragingsrente verschuldigd
van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
6. In geval van niet (tijdige) betaling is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van alle door Infinity
College noodzakelijkerwijs gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten (volledige
kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen), met een minimum van € 40,‐.
7. In geval van niet (tijdige) betaling of onvolledige betaling van het studiegeld kan de leerling de
toegang tot het volgen van de studie (al dan niet tijdelijk) worden ontzegd en kan Infinity College
besluiten niet over te gaan tot aanmelding van de leerling voor het Staatsexamen zonder dat Infinity
College jegens de leerling en/of Opdrachtgever schadeplichtig wordt.
8. Ook als Infinity College de studieovereenkomst beëindigt of ontbindt is Infinity College jegens de
leerling en/of Opdrachtgever nooit schadeplichtig.
9. Infinity College heeft het recht jaarlijks de prijzen te verhogen. Prijsaanpassingen worden jaarlijks
voor 1 mei gepubliceerd voor het daaropvolgende studiejaar.
art 5 De studiedagen, studietijden en het aantal lessen
1. Het studiejaar begint omstreeks 1 september en eindigt omstreeks 1 juli van het daaropvolgende
kalenderjaar of zoveel eerder of later als door Infinity College bepaald wordt indien de leerling in het
betreffende studiejaar het staatsexamen aflegt in het vak/ de vakken dan wel de studie.
2. De leerling en Opdrachtgever accepteren de wijze van corrigeren van toetsen en examens zoals
gebruikelijk binnen het Nederlandse onderwijssysteem.
art 6 Examens
1. De leerling en/of Opdrachtgever dient zo nodig zelf zorg te dragen voor de bescheiden voor
leeftijdsdispensatie en verklaringen omtrent tijdsverlenging voor examens, één en ander in overleg
met Infinity College.
2. Inschrijfkosten van het staatsexamen komen voor rekening van Infinity College.
art 7 Boeken en andere leermiddelen
1. De leerling is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van een goedgekeurde laptop of ander
device.
2. De boeken worden door Infinity College verstrekt. Opdrachtgever tekent voor het ontvangen van
de boeken. Boeken worden bij afronding van een leerjaar of bij het beëindigen van de studie aan het
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Infinity College geretourneerd met uitzondering van werkboeken. Ontbrekende boeken kunnen in
rekening gebracht worden bij Opdrachtgever.
3. Boeken komen eenmaal per jaar voor rekening van Infinity College. In geval van verlies,
beschadiging of bij een wisseling van vakkenpakket worden de extra kosten verhaald bij de
opdrachtgever.
4. Reiskosten i.v.m. practica en/of excursies ten behoeve van het verzamelen van materiaal voor
scripties komen voor rekening van Opdrachtgever.
art 8 Auteursrecht
1. Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van Infinity College berust bij Infinity College. Het
materiaal mag niet verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Infinity College.
2. Indien opdrachtgever of leerling (in)direct dit auteursrecht schendt verbeurt de leerling en/of
Opdrachtgever gezamenlijk een direct opeisbare boete van € 15.000,00.
art 9 Huiswerkbegeleiding
1. Een ieder die deelneemt aan de studie, neemt tevens deel aan de huiswerk- en studiebegeleiding.
Slechts in uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van schoolleiding en directie, kan hiervoor
dispensatie worden verleend.
art 10 Klachten en geschillenregeling
1. Klachten over Infinity College of haar werknemers of leerlingen dienen allereerst te worden
besproken met het daarvoor bevoegde aanspreekpunt op school.
2. Indien dat aldaar niet naar tevredenheid wordt opgelost kan een klacht schriftelijk worden
ingediend bij de klachtcoördinator op het hoofdkantoor van Infinity College te Lelystad, Pascallaan
71, 8218NJ te Lelystad.
3. In geval van een onoplosbaar geschil kan het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechter
te Lelystad, dan wel de volgens de wet bevoegde rechter. Indien Infinity College kiest voor
beslechting door de bevoegde rechter te Lelystad, dan zal zij dit schriftelijk aan de Opdrachtgever
en/of de leerling kenbaar maken, waarbij zij de Opdrachtgever in de gelegenheid stelt om binnen een
maand na deze in kennisstelling te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.
Art 11 Aansprakelijkheid
1. Indien sprake is van het verwijtbaar niet nakomen van de studieovereenkomst door Infinity
College zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.
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2. Infinity College is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Infinity
College is uitgegaan van door de leerling en/of Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
3. Indien Infinity College aansprakelijk zou zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Infinity College beperkt tot een bedrag dat ten hoogste gelijk is aan het bedrag dat Opdrachtgever in
het betreffende schooljaar in het kader van de studieovereenkomst is verschuldigd.
4. Infinity College is niet aansprakelijk voor het verdwijnen, verlies of beschadigen van de door de
leerling meegebrachte eigendommen.
5. De aansprakelijkheid van Infinity College beperkt zich tot de grenzen van de vestiging van Infinity
College. De reis van en naar de vestiging van Infinity College, evenals het buiten verblijven tijdens de
pauzes, vallen buiten de aansprakelijkheid van Infinity College.
6. De leerling en Opdrachtgever zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die de
leerling en/of Opdrachtgever tijdens zijn of haar verblijf op de vestiging van Infinity College
aanbrengt aan medewerkers van Infinity College, dan wel aan medeleerlingen dan wel aan derden
dan wel aan materialen.
art 12 Overige bepalingen
1. De leerling dient zich te houden aan de ordebepalingen van Infinity College, waarvoor wordt
verwezen naar de schoolgids en dient de aanwijzingen van de leerkrachten c.q. schoolleiders stipt op
te volgen op straffe van schorsing of uitsluiting van het onderwijs en leidend tot onmiddellijke
beëindiging/ontbinding van de studieovereenkomst, zulks uitsluitend ter beoordeling van de
schoolleiding.
2. Indien achteraf blijkt dat door of namens de leerling aangeleverde gegevens, die noodzakelijk zijn
voor toelating alsmede voor een correcte uitvoering van de studieovereenkomst, niet correct zijn
aangeleverd of indien voor toelating relevante gegevens zijn achtergehouden, dan behoudt Infinity
College zich het recht voor om de leerling uit te sluiten van het onderwijs dan wel te verwijderen,
hetgeen tevens een beëindiging/ontbinding van de studieovereenkomst tot gevolg heeft.
3. Door ondertekening van de studieovereenkomst geeft de Opdrachtgever te kennen op de hoogte
te zijn van de aangegane verplichtingen, zoals hier zijn aangegeven en deze volledig en
onvoorwaardelijk na te komen.
4. Indien door overmacht, zulks ter beoordeling van Infinity College, de aangevraagde studie niet
mocht doorgaan, wordt het volledige studiegeld gerestitueerd. Indien een dergelijke studie wel
plaatsvindt op een andere vestiging, kan hieraan worden deelgenomen. De eventuele extra kosten
die hieraan zijn verbonden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Onder overmacht wordt onder
andere verstaan: omstandigheden die de nakoming van de studieovereenkomst door Infinity College
verhinderen en die niet aan Infinity College zijn toe te rekenen, daaronder begrepen stakingen,
stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, overheidsmaatregelen die Infinity College
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verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen, gebouw gerelateerde
problemen, bovenmatig ziekteverzuim, algemene vervoersproblemen, een algemeen gebrek aan
voor het tot stand brengen van de studieovereenkomst overeengekomen prestatie benodigde zaken
of diensten, het niet op een rendabele wijze kunnen exploiteren van de vestiging.
5. Tijdens Infinity College schooltijden en tijdens Infinity College schoolactiviteiten: de constatering
van bezit, handel of gebruik van drugs of alcoholhoudende dranken zowel binnen als buiten de
vestigingen van het Infinity College, respectievelijk binnen of buiten de plaatsen van de activiteiten
van Infinity College, heeft onmiddellijke en onherroepelijke verwijdering van de school, en daarmee
een beëindiging van de studieovereenkomst, tot gevolg.
6. Bij ondertekening van de studieovereenkomst gaat de Opdrachtgever akkoord met het gebruik van
beeldmateriaal dat binnen de vestiging of tijdens externe activiteiten wordt gemaakt en waar de
leerling zichtbaar op kan zijn, voor commerciële uitingen van Infinity College, behoudens wanneer
vooraf schriftelijk door Opdrachtgever en/of de leerling te kennen wordt gegeven dat dit niet
akkoord is. Beeldmateriaal wordt gebruikt voor brochures, posters, advertenties, website en overige
uitingen en kan ook na het eindigen van de studieovereenkomst door Infinity College gebruikt
worden. Het beeldmateriaal (foto of video) is uitsluitend bedoeld voor gebruik door Infinity College
en zal nimmer aan derden verstrekt worden.
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