Register MZ-Opleiders
Algemene voorwaarden Register MedeZeggenschap Opleiders (RMZO)
Artikel 1.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1
SKOM: de Stichting Kwaliteitsregister Opleiders Medezeggenschap als beheerder van het RMZO gevestigd
te Utrecht.
1.2
Geregistreerde: Iedere natuurlijke persoon die zich heeft aangemeld door middel van inschrijving in
het RMZO.
1.3
Aanbieder: Iedere aanbieder van scholing, activiteiten of interventies welke zijn opgenomen in het
RMZO.
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Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke inschrijving in het RMZO.
Toepasselijkheid van eventuele andere (algemene) voorwaarden van een
Geregistreerde wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen tussen het RMZO en de Geregistreerde. Afwijkingen op deze voorwaarden gelden
slechts eenmalig en alleen voor de Geregistreerde waarop de betreffende afwijking betrekking heeft.
Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de
overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de nietige of
vernietigde bepalingen gelezen worden als de meest daarmee vergelijkbare bepalingen die wèl
verbindend zijn voor partijen.

Inschrijving
Bij inschrijving in het RMZO gaat Geregistreerde akkoord met de registratievoorwaarden voor het
RMZO.
De Geregistreerde verklaart met inschrijving in het RMZO dat alle opgegeven gegevens bij
inschrijving in
het RMZO volledig zijn en naar waarheid zijn ingevuld.
De Geregistreerde geeft bij inschrijving in het RMZO toestemming voor het zichtbaar maken van de
door de Geregistreerde opgegeven werkcontactgegevens op de website van het RMZO.
De Geregistreerde verklaart met inschrijving in het RMZO dat hij/zij zijn vakbekwaamheid zal
onderhouden overeenkomstig de herregistratie vereisten van het RMZO
Het RMZO behoudt zich het recht om het bovenstaande te toetsen via steekproeven, audits en
andere activiteiten.
Het RMZO is gerechtigd om, als daar aanleiding toe is, Geregistreerde op non-actief te stellen, te
verwijderen danwel andere sancties op te leggen die noodzakelijk zijn om de kwaliteit te waarborgen
en om de Geregistreerde daarvan op de hoogte te stellen.
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Artikel 4.
4.1

Inschrijving in het RMZO is conform de vereisten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Na
inschrijving worden contactgegevens zichtbaar op de website van het RMZO. Voor vragen over
privacy en de website kunt u contact opnemen met het RMZO. Aanvullende informatie over de
bewaking van uw privacy treft u tevens aan op de website van het College Bescherming
Persoonsgegevens, www.cbpweb.nl.
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Artikel 7.

7.3

Prijs en betaling
Geregistreerde gaat bij inschrijving akkoord met de jaarlijkse contributie.
Het RMZO is in alle gevallen gerechtigd haar contributie te verhogen.

Artikel 6.

7.1
7.2

Privacy

Opzegging
Het RMZO is gerechtigd om op elk moment de inschrijving van een Geregistreerde op non-actief te
stellen, stop te zetten en te verwijderen indien:
de Geregistreerde niet kan voldoen aan de registratievoorwaarden van het RMZO.
de Geregistreerde een relatie met andere partijen heeft die strijdig kan zijn met de belangen van het
RMZO.
de Geregistreerde opzettelijk foutieve of onvolledige informatie heeft opgegeven bij inschrijving.
blijkt dat door middel van steekproeven, audits of andere activiteiten de Geregistreerde niet (meer)
voldoet aan de registratievoorwaarden van het RMZO.
er klachten jegens de Geregistreerde gemeld worden.
de Geregistreerde in strijd handelt met de belangen van het RMZO
de Geregistreerde na herhaaldelijke oproep haar financiële verplichting jegens het RMZO niet kan
nakomen.
De Geregistreerde is bevoegd om zonder opgaaf van reden minimaal één (1) maand voor afloop van
het kalenderjaar de inschrijving in het RMZO schriftelijk op te zeggen.

Aansprakelijkheid
Het RMZO is nimmer aansprakelijk voor schade aan Derden veroorzaakt door een Geregistreerde.
Het RMZO is nimmer gehouden tot vergoeding van directe of indirecte schade veroorzaakt door een
Geregistreerde.
Hoewel de website van het RMZO met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt
onderhouden,
kan het RMZO geen garantie geven dat de op deze website gepubliceerde informatie of de inhoud
van websites waarnaar verwezen wordt volledig of juist is. Het RMZO is niet aansprakelijk voor
enigerlei directe of indirecte toegebrachte schade, welke voortvloeit
uit het gebruik van de website of de onmogelijkheid deze te kunnen raadplegen
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Artikel 8.
Copyright
8.1
Mits voorzien van een duidelijke en herkenbare bronvermelding is het toegestaan om als
Geregistreerde en Aanbieder informatie van het RMZO over te nemen. Het RMZO stelt het op prijs
om daarbij een logo en hyperlink naar de website van het RMZO te vermelden.
8.2
Voor overige partijen is openbaarmaking van informatie van de website van het RMZO alleen
toegestaan met correcte bronvermelding en voorafgaande schriftelijke toestemming van het RMZO.

Artikel 9. Geschillen en toepasselijk recht
9.1
9.2

Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de inschrijving in het RMZO behoren tot de
uitsluitende competentie van de bevoegde rechter te Utrecht.
Op de verhouding tussen het RMZO en de Geregistreerde is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
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