1) Titaan is een begrip uit de
Griekse mythologie: de titanen
waren de zonen en dochters
van Uranus (hemel) en Gaia
(aarde).
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Huisreglement

Cursisten hebben de benodigde materialen bij zich: rekenmachine, 		
geodriehoek, schrijfgerei, tabellenboek (Binas), agenda.
Cursisten dienen proefwerken, S.E. weken en cijfers aan de 		
begeleider door te geven en te bespreken.
Het is verboden te roken, alcohol, drugs of wapens in het bezit te hebben
in de ruimten waar studiebegeleiding wordt gegeven. Bij overtreding volgt
verwijdering.
Cursisten worden verzocht hun mobiele telefoons gedurende de gehele
les uit te zetten.
Cursisten dienen zich te houden aan de huisregels van ruimten waar
studiebegeleiding wordt gegeven.
Afmelding: op het centrale nummer 0900 - 235 245 5 en dient minimaal
24 uur voor aanvang van de les te gebeuren. Een nieuwe datum wordt
afgesproken. Bij niet of niet tijdig afmelden wordt de les gewoon in 		
rekening gebracht.

Algemene voorwaarden

2) In de volksmond is een titaan
een krachtpatser, iemand die
topprestaties levert.
3) Titanium of titaan is een
scheikundig element (symbool
Ti, atoomnummer 22). Titaan is
sterk als staal en twee keer zo
sterk als aluminium. Het wordt
veel toegepast in de lucht- en
ruimtevaart, en voor het maken
van sieraden.

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Cursist; de persoon die de studiebegeleiding daadwerkelijk geniet.
1.2 Betaler; de natuurlijke- of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor
de betaling.
1.3 Afnemer; de combinatie van betaler en cursist die gezamenlijk de overeenkomst studiebegeleiding ondertekenen.
1.4 Begeleidingsafspraak; document waarin voor de termijn van
één schooljaar de afspraken over begeleiding en betaling worden vastgelegd. Deze afspraak kan elk volgend schooljaar worden verlengd door de
afnemer.
1.5 Les; de vaste gereserveerde tijd voor studiebegeleiding gedurende de
geldigheid van de begeleidingsafspraak.
Artikel 2: Toepassing Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Titaan
gemaakte offertes/afspraken.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden tegelijkertijd met de begeleidingsafspraak aan de afnemer gezonden. Deze Algemene Voorwaarden 		
worden door ondertekening van de begeleidingsafspraak verondersteld
bekend te zijn en voor akkoord bevonden.
2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het begeleiden van
huiswerk en het inlopen van studieachterstanden.
2.4 Titaan behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden met
onmiddellijke ingang te wijzigen. Afnemers worden hiervan binnen een
maand schriftelijk op de hoogte gesteld.
2.5 Titaan kan op elk moment, om welke reden dan ook, een cursist de
toegang tot het instituut weigeren.
Artikel 3: Totstandkoming begeleidingsafspraak
3.1 Alvorens tot inschrijving bij Titaan kan worden overgegaan dient er
een intakegesprek plaats te vinden. Hierin wordt bekeken of, naar het
oordeel van Titaan, de cursist over de juiste kwalificaties beschikt. 		
Na goedkeuring wordt in de begeleidingsafspraak de begeleidingsvorm
en de frequentie vastgelegd alsmede bijbehorende lestarief
(www.titaan.nl/tarieven).
3.2 Titaan zal bij inschrijving gebruik maken van historische gegevens van
de cursist. Aangezien deze door de cursist zelf worden aangeleverd kan
Titaan bij foutieve data geen enkele verantwoording dragen. Met de
aangeleverde gegevens wordt een inschatting gemaakt voor het bewerkstelligen van overgang naar een volgend leerjaar of het behalen van een
diploma.
3.3 De cursist verplicht zich accoord te gaan met de gedragsregels die
zijn vastgelegd in het huisreglement van Titaan (zie boven).
3.4 Cursist en afnemers gaan accoord met de agenda van Titaan zoals
vermeld op onze website www.titaan.nl
Artikel 4: Betaling
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zullen facturen in de eerste
week van elke maand worden verzonden.
4.2 Betaling dient te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum onder
vermelding van factuurnummer op iBAN:NL56INGB000058770
t.n.v. Wittenburg Studiebegeleiding.
4.3 De betaler zal enkel door het verstrijken van deze betalingstermijn in
gebreke zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling
nodig is. Titaan behoudt zich het recht voor om nadien de handelsrente
te berekenen.
4.4 Bij invordering door Titaan zullen alle kosten, gerechtelijk alsook buitengerechtelijk, ten laste komen van de betaler.
Artikel 5: Annulering
5.1 Titaan is te allen tijde bevoegd studiebegeleidingsafspraak op te zeggen.
5.2 Opzegging van de studiebegeleidingsafspraak door de afnemer dient.
schriftelijk voor de 1e van de eerstvolgende kalendermaand te geschieden.
(voorbeeld: u zegt per 30 maart op, dan betaalt u het restant maart en de
hele maand april).
Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 Titaan levert een inspanningsverplichting. Indien er waarneembare 		
gebreken worden geconstateerd en als deze al toerekenbaar zouden
zijn aan deze verplichting, is de aansprakelijkheid van Titaan beperkt
tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de geleverde diensten
over de laatste maandelijkse factuurperiode. Aansprakelijkheid voor
vervolgschade is uitgesloten.
6.2 Klachten van afnemers dienen binnen 14 dagen na beëindiging van de
door Titaan geleverde diensten per aangetekend schrijven kenbaar
te worden gemaakt.
6.3 Zolang de klacht door Titaan als ongegrond wordt beschouwd, 		
ontslaat dit de betaler op generlei wijze van zijn of haar verplichting.
Artikel 7: Geschillen
7.1 Op alle afspraken van Titaan is het Nederlands recht van toepassing,
waarbij de rechterbank in het arrondissement van Amsterdam als bevoegd
dient te worden gezien.
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 4649
bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.

