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ALGEMENE VOORWAARDEN PROJECTEN 
 
Artikel 1- Definities 

 
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie SintLucas een overeenkomst van opdracht is  

aangegaan. 
SintLucas: Stichting SintLucas 
Onderwijstijden: onderwijstijd in de zin van de Wet op het voorgezet onderwijs. 
Partijen: de partijen bij de te sluiten overeenkomst van opdracht. 
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht die in het kader van een project tussen opdrachtgever en 

SintLucas tot stand is gekomen. 
Student: persoon die bij SintLucas staat ingeschreven en een onderwijsovereenkomst heeft 

ondertekend. 
 
Artikel 2- Toepasselijkheid 
 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die tot stand komt 

tussen opdrachtgever en SintLucas. 
 
Artikel 3- Tot stand komen overeenkomst 
 
3.1 De overeenkomst komt tot stand na ondertekening daarvan door opdrachtgever en SintLucas. 
3.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De duur van de overeenkomst is 

afhankelijk van het project. 
3.3  De overeenkomst kan tussentijds worden gewijzigd na schriftelijke instemming van SintLucas 

en opdrachtgever. 
 
Artikel 4- Aanbieding/offerte SintLucas 
 
4.1 Alle offertes van SintLucas zijn vrijblijvend, tenzij anders is bepaald. 
4.2 Alle bedragen genoemd in de offertes en/of overeenkomst en brochures van SintLucas vallen 

buiten BTW registratie, tenzij anders staat aangegeven. 
4.3 SintLucas behoudt zich het recht voor de door haar gehanteerde bedragen, ook na acceptatie 

door de opdrachtgever te wijzigen, om redenen waar SintLucas geen invloed op heeft. 
SintLucas zal dit slechts doen na daarover eerst overleg te hebben gevoerd met 
opdrachtgever. 

4.4 Indien blijkt dat bij de aanvraag of in het kader van de totstandkoming van de overeenkomst 
door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft SintLucas het recht de prijzen 
hierover aan te passen of de overeenkomst direct op te zeggen. 

 
Artikel 5- Werkomgeving 
 
5.1 Voor zover de werkomgeving door opdrachtgever is aangewezen en niet plaats vindt binnen 

één van de lokalen van SintLucas, draagt de opdrachtgever ten behoeve van de student zorg 
voor een veilige werkplek en- situatie die voldoet aan geldende (Arbeidsomstandigheden)wet- 
en regelgeving. 

 
Artikel 6- Inschakeling derden 
 
6.1 SintLucas kan bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen ter uitvoering van de 

overeenkomst. 
6.2 SintLucas zal bij het inschakelen van die derden de zorgvuldigheid in acht nemen en vooraf 

overleg plegen met opdrachtgever. 
6.3 SintLucas is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de door haar of een derde 

ingeschakelde derde, behoudens opzet of grove schuld van SintLucas zelf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artikel 7- Gebruik materialen en apparatuur 
 
7.1 Opdrachtgever zal de door of namens SintLucas ter beschikking gestelde materialen met de 

grootst mogelijke zorg gebruiken. In geval van verlies en/of schade toegebracht aan (delen 
van) het door SintLucas geleverde materiaal, is opdrachtgever gehouden de daaruit 
voortvloeiende schade aan SintLucas te vergoeden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste 
schuld van SintLucas of de student. 

 
7.2 Opdrachtgever is verplicht de student voorafgaand aan het gebruik te instrueren over het juist 

en veilig gebruik van de ter beschikking gestelde materialen met uitzondering van materialen 
die door SintLucas ter beschikking zijn gesteld. Onder juist en veilig gebruik wordt bedoeld 
gebruik conform de gebruiksvoorschriften en met inachtneming van de voorgeschreven 
veiligheidseisen. De student is verplicht deze instructies op te volgen. 

7.3 Opdrachtgever staat in voor de geschiktheid en deugdelijkheid van het materiaal dat de 
student in het kader van de uitvoering van de overeenkomst al dan niet van een derde tot zijn 
beschikking heeft gekregen. Opdrachtgever vrijwaart SintLucas en tegen aanspraken van 
derden ten gevolge van het gebruik van ongeschikt en/of ondeugdelijk materiaal. 

 
Artikel 8- Aansprakelijkheid 
 
8.1 Opdrachtgever is jegens SintLucas en/of de student aansprakelijk voor schade die de student 

(zowel binnen als buiten onderwijstijden) tijdens of in verband met de uitvoering van de 
overeenkomst lijdt in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid door opdrachtgever. 

8.2 Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van de student en/of SintLucas dienen 
zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij SintLucas. 
Onverminderd het bepaalde in dit artikel vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval. 

 
Artikel 9- Verzekering 
 
9.1 SintLucas sluit ten behoeve van de student een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering 

af. 
 
Artikel 10- Intellectuele eigendomsrechten 
 
10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, inzake alle door opdrachtgever 

verstrekte en samengestelde zaken alsmede alle intellectuele eigendomsrechten welke 
ontstaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, berusten uitsluitend bij 
opdrachtgever en blijven aldaar berusten met uitzondering van persoonlijkheidsrechten 
waarvan de auteurswet bepaalt dat hiervan geen afstand kan worden gedaan. SintLucas en/of 
de student verkrijgt slechts die rechten die hem nadrukkelijk onder enige overeenkomst 
worden toegekend. 

10.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 opdrachtgever in het kader van een ‘uitvinding’ 
door de student aan de student een vergoeding verschuldigd ter compensatie van het gemis 
aan intellectuele eigendomsrechten. Onder een ‘uitvinding’ wordt in ieder geval verstaan een 
door de student ontdekte nieuwe methode of nieuw (deel)product. Opdrachtgever en de 
student en/of SintLucas maken hierover separate afspraken. 

10.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 10.1 is het SintLucas en de student toegestaan 
beeldmateriaal van de gerealiseerde producten en/of fysieke producten te gebruiken ter 
promotie in portfolio of onderwijs van SintLucas en de student. Hiervoor verstrekt de 
opdrachtgever aan SintLucas en de student een gebruiksrecht. 

 
Artikel 11- Externe communicatie 
 
11.1 In alle correspondentie die verband houdt met de overeenkomst wordt door de opdrachtgever 

SintLucas genoemd alsmede het logo van SintLucas weergegeven. 
11.2 Partijen maken ten aanzien van het bepaalde in artikel 11.1 nadere afspraken met elkaar. In 

ieder geval zal door opdrachtgever (prominent) aangegeven worden dat het project mede tot 
stand komt althans is gekomen door SintLucas met vermelding van de namen van de 
studenten die in de overeenkomst zijn genoemd. 

 
Artikel 12- Geheimhouding 
 
12.1 Zowel SintLucas als de student zijn verplicht geheim te houden wat in het project onder 

geheimhouding wordt toevertrouwd of wanneer dit voorvloei tuide aard van de informatie. 
 
 



Artikel 13- Conflicten en bevoegde rechter 
 
13.1 SintLucas en/of de student richten zich bij problemen en/of (dreigende) conflicten in eerste 

instantie tot opdrachtgever en vice versa. 
13.2 Partijen zullen zich in het geval van een (dreigende) geschil maximaal inspannen om het 

(dreigende) geschil in onderling overleg op te lossen. 
13.3 Indien de in 13.2 genoemde inspanning het geschil niet heeft opgelost, worden geschillen in 

verband met of naar aanleiding van de overeenkomst bij uitsluiting voorgelegd aan de 
bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant. 

13.4 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 

  
 
 
 
 
 
 
 


