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ALGEMENE VOORWAARDEN
DOCENT KUNST\VAKLEERKRACHT KUNST

Definities
In deze algemene voorwaarden zijn de volgende termen gebruikt:
Johnnies Artwork: het bedrijf dat de dienst van docent/leerkracht levert;
School: bevoegde onderwijsinstelling waarmee JAW een overeenkomst aangaat;
Docent Kunst Beeldend of Vakleerkracht Kunst; docent/leerkracht die lessen Beeldende Vorming of  
workshops verzorgt;
Docent Kunst Beeldend geeft les in het VO;
Vakleerkracht Kunst geeft les in het PO;
De opdracht: het uit te voeren werk zoals wederzijds is vastgelegd in de overeenkomst.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten tussen 

Johnnies Artwork (verder te noemen: JAW) en de vertegenwoordiger daarvan en met de vertegenwoor-
digers van de onderwijsinstellingen waarmee samengewerkt wordt (verder te noemen: school).

2. Van deze algemene voorwaarden kan alleen dan worden afgeweken, wanneer dit schriftelijk anders is 
overeen gekomen en schriftelijk is bevestigd door beide partijen.

3. Bij alle overeenkomsten die door JAW worden afgesloten, zijn uitsluitend de algemene voorwaarden 
van JAW van toepassing. Voorwaarden van andere partijen worden door JAW uitdrukkelijk afgewezen.

4. In het geval van een wijziging van een of meerdere bepaling van deze algemene voorwaarden, voor, 
tijdens of na de overeenkomst, blijven de overige voorwaarden geheel van toepassing.

5. Wanneer tussen de partijen een situatie zich voordoet die niet in deze algemene voorwaarden vastge-
legd is, zal de situatie in de geest van deze algemene voorwaarden beoordeeld worden.

6. Wanneer een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden door JAW niet strikt wordt nageleefd, 
houdt dit niet automatisch in dat JAW het recht verliest om strikte naleving van de overige bepalingen 
van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Overeenkomst
1. Overeenkomsten worden alleen aangegaan na schriftelijke bevestiging via mail of per post.
2. Wanneer er in de communicatie verschrijvingen of vergissingen zijn gemaakt, zijn de partijen niet ver-

plicht om eraan te voldoen.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
1. De school zorgt voor de informatie die de docent/leerkracht nodig heeft, te weten:
 1. Het aantal leerlingen;
 2. Wie de docent/leerkracht voorstelt bij de groep/klas;
 3. Wat het dagrooster is, zoals lestijden en pauzes;
 4. Informatie, specifieken bijzonderheden aangaande leerlingen die van belang zijn voor het   

lesgeven;
 5. Andere belangrijke informatie die van belang is voor de docent/leerkracht.
2. Uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de les is bekend bij JAW welk programma er afgewerkt   

dient te worden, tenzij dit anders is besproken en schriftelijk is vastgelegd. Voor die tijd is er overeen-
stemming over wie het programma samenstelt.

3. De school draagt er zorg voor dat alle benodigde gegevens minimaal 1 dag voor de dag van lesgeven bij 
JAW bekend is.

4. De school draagt er zorg voor dat wanneer docent/leerkracht werkzaamheden uitvoert op school, de 
docent/leerkracht op redelijke wijze van de bestaande faciliteiten gebruik kan maken.

5. Wanneer deze gegevens niet tijdig zijn aangeleverd, zoals hierboven beschreven, heeft JAW het recht 
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om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voort komende kosten 
volgens het afgesproken tarief de school in rekening te brengen.

6. Docent/leerkracht zal, indien afgesproken, aanwezig zijn tot alle leerlingen veilig het lokaal verlaten 
hebben, naar de opvang zijn of zijn opgehaald.

7. Reiskosten zijn voor rekening school, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
8. JAW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, wanneer deze ontstaan is door de 

onjuiste of onvolledige door school verstrekte gegevens.

Artikel 4 Betaling
1. Betaling dient plaats te vinden binnen 15 dagen na de factuurdatum
2. Facturen worden per invaldag, dagdeel, lesuur of als totaal van de ingevallen dagen gefactureerd.
3. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door JAW bekendgemaakte bankrekening.
4. Wanneer de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden zal JAW een herinnering sturen.
5. Wanneer de wederpartij niet, niet volledig of niet volledig aan de betalingsverplichting voldoet, is hij 

van rechtswege in overtreding JAW is dan bevoegd om de wettelijke handelsrente in rekening te bren-
gen. Deze handelsrente wordt verrekend vanaf de dag dat de wederpartij in van zijn betalingsverplich-
ting in gebreke is gebleven.

Artikel 5 Uitvoering door docent/leerkracht
1. Andere werkzaamheden dan in de overeenkomst beschreven hoeven door de docent/leerkracht niet 

uitgevoerd te worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen of wanneer zich tijdens zijn aanwezig-
heid uitzonderlijke situaties voordoen.

Artikel 6 Overige onderwerpen
1. Scholen mogen alleen dan het door JAW geschreven, ontworpen lesmateriaal gebruiken wanneer hier 

schriftelijk toestemming voor gegeven is. JAW blijft eigenaar van het door JAW ontwikkelde educatief 
materiaal.

Artikel 7 Ontbinding
1. Wanneer de overeenstemming tussen JAW en school schriftelijk bevestigd is, dan is de school contrac-

tueel gebonden aan de overeenstemming.
2. Bij annulering van de overeenkomst door de wederpartij tot 5 dagen voor de opdracht, worden er geen 

kosten in rekening gebracht. In overleg kan de overeenkomst op een ander moment plaatsvinden.
3. Bij annulering in de periode tussen de 5 dagen en 48 uur voor de opdracht, wordt de helft van het 

bedrag in de overkomst in rekening gebracht.
4. Wanneer de opdracht binnen 48 uur wordt geannuleerd, wordt het volledige bedrag van de overeen-

komst in rekening gebracht.
5. Deze annuleringsvoorwaarden zijn op alle opdrachten en overeenkomsten van toepassing.

Artikel 8 Overmacht
1. JAW is niet verplicht tot het nakomen van de overeenkomst, wanneer JAW gehinderd wordt door 

omstandigheden die buiten zijn schuld plaatsvinden, door de wet, een rechtshandeling of het verkeer 
geldende opvattingen.

2. Onder overmacht wordt verstaan: alle niet voorziende oorzaken, zoals: ziekte; maatregelen van over-
heidswege, pandemieën en epidemieën, extreme weersomstandigheden of omstandigheden waarbij de vei-
ligheid niet gegarandeerd zijn; ander zaken die in de wet vastgelegd zijn of waar jurisprudentie over bestaat 
of omstandigheden die redelijkerwijs als belemmerend voor de uitvoering gezien kunnen worden.

3. JAW kan tijdens de duur van deze overmacht of de daaruit voortvloeiende oorzaken de overeenkomst 
en de daaruit voortkomende werkzaamheden opschorten. Is deze periode langer dan een maand, kan 
in redelijk overleg door beide partijen de overeenkomst worden ontbonden.

4. Mocht een deel van de overeenkomst wel zijn nagekomen, dan wordt alleen dat in rekening 
gebracht. De wederpartij zal deze factuur dan betalen alsof er sprake was van een afzonderlijke 
overeenkomst.
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Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. JAW zal zich binnen alle redelijkheid inspannen over de werkzaamheden voortkomend uit de overeen-

komst zo goed mogelijk uit te voeren. In geval van toerekenbare tekortkoming van de zijde van JAW, is 
JAW slechts verplicht tot het geheel of gedeeltelijk (deze keuze is aan JAW) kosteloos opnieuw uitvoe-
ren van de opdracht of het geheel of gedeeltelijk terugbetalen van het gefactureerde bedrag.

2. Iedere aanspraak op het opnieuw geheel of gedeeltelijk uitvoeren van de opdracht of het geheel of 
gedeeltelijk terugbetalen vervalt 30 na uitvoering van de opdracht.

3. Behoudens directe of indirecte schade die door JAW of een vertegenwoordiger van JAW is veroorzaakt 
door roekeloosheid of opzet, aanvaart JAW geen aansprakelijkheid voor gevolgschade die voortvloeit 
uit of in relatie staat met de opdracht. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen schade van 
derden, schade door verlies of beschadiging van gegevens, imagoschade en immateriële schade. 

4. De aansprakelijkheid van JAW is in alle gevallen in totaal beperkt tot het bedrag dat voor de overeen-
komst in rekening is of zou worden gebracht, of het door de verzekeraar van JAW gedekte en uitge-
keerde bedrag, indien dat bedrag lager is.

Artikel 10 Vrijwaring
1. De school vrijwaart JAW voor eventuele aansprakelijkheid van deelnemers, zijnde leerlingen en/of aan 

de schoolverbonden personeel, die die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.
2. JAW is niet aansprakelijk voor eventuele schade van deelnemers of hun eigendommen tijdens de uit-

voering van de overeenkomst. De school blijft op dat moment aansprakelijk en vrijwaart JAW.

Artikel 11 Geschillen en toepasselijk recht
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen JAW en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene 

voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze alge-
mene voorwaarden.

3. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst 
voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arron-
dissement waarin de school ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.


