Algemene voorwaarden
LAW.next van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Maastricht University
Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de cursussen van
LAW.next van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Maastricht University (hierna te noemen
LAW.next).
2. Door inschrijving verklaart deelnemer dat hij kennis heeft genomen van deze algemene
voorwaarden en dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
3. Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk
overeengekomen is. Indien dit het geval is, blijven de overige bepalingen van kracht.
Artikel 2. Inschrijving
1. Inschrijving voor een cursus of opleiding geschiedt door het volledig ingevulde digitale
inschrijfformulier te versturen. Inschrijving voor een LAW.next-cursus kan alleen
elektronisch geschieden.
2. De deelnemer ontvangt een bevestiging van de inschrijving per mail.
3. Door het insturen van een inschrijving gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden
voor deelname, die van toepassing zijn op cursussen van de FdR-Maastricht University. Uw
naam en kantoornaam worden vermeld op de deelnemerslijst t.b.v. de cursus. Dit emailadres wordt ook gebruikt voor het toesturen van de digitale cursusinformatie. Daarnaast
wordt uw e-mailadres opgenomen in het LAW.next-relatiebestand en gebruikt om u te
informeren over de activiteiten van LAW.next van Maastricht University. Uw gegevens
worden uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt. Wanneer u geen e-mailberichten met
cursusinformatie wenst te ontvangen graag een mail sturen naar
law.next@maastrichtuniversity.nl.
Artikel 3. Prijzen
1. De cursusprijzen zijn vrijgesteld van BTW.
2. De prijs voor de cursus of opleiding is, behoudens schriftelijke afwijking, inclusief kosten
voor lesmateriaal, eventueel gebruik van hulpmiddelen, lesruimte, consumpties en een
eventuele lunch en/of diner.
Artikel 4. Annulering
Tot 4 weken voor aanvang kan deze door deelnemer kosteloos geannuleerd worden.
Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang wordt het volledige deelnamegeld in rekening
gebracht.
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Artikel 5. Vervanging
LAW.next biedt de deelnemer de mogelijkheid om in overleg met LAW.next een
plaatsvervanger te laten deelnemen.
Artikel 6. Onvoldoende deelnemers
LAW.next behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen een cursus uit te
stellen of te annuleren.
Artikel 7. Facturering en betaling
1. Betaling van de cursus dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de
factuur. Hiertoe ontvangt de deelnemer of diens organisatie een factuur.
2. Bij niet tijdige betaling zijn de kosten verbonden aan het innen van de verschuldigde
gelden geheel voor rekening van de deelnemer of diens organisatie zoals vermeld onder
het factuuradres op het inschrijfformulier.
Artikel 8. Klachten
De cursist dient eventuele klachten binnen 8 dagen na afloop van de cursus schriftelijk te
melden. Deze klacht dient nauwkeurig omschreven te zijn. Na verloop van genoemde
termijn vervalt het recht op reclame. Het in behandeling nemen van de klacht schort de
betalingsplicht niet op. Indien de klacht door LAW.next gegrond wordt verklaard zal de
cursist een prijsreductie ontvangen.
Artikel 9: Alumni-korting
Alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Maastricht University ontvangen een
reductie van 10% op de cursusprijs.
Artikel 10: Evaluatie
Aan het slot van een cursus wordt aan de cursisten een evaluatieformulier uitgereikt. Het is
voor de ontwikkeling en verdere uitbouw van LAW.next van groot belang via deze
evaluatieformulieren de reacties van de cursisten te vernemen. De aldus verkregen
informatie wordt zoveel mogelijk verwerkt in de organisatie en opzet van de volgende
cursussen.
Artikel 11: Presentielijsten en certificaten
Bij aanvang van door de Nederlandse Orde van Advocaten en/of de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie goedgekeurde cursussen wordt een presentielijst ter tekening
aangeboden. Aan de hand van deze presentielijst(en) wordt een certificaat van deelname
uitgereikt. De getekende lijsten worden door LAW.next bewaard en dienen voor de NOvA,
KNB en KBvG als controlemiddel voor de permanente opleiding. Wij mogen alleen punten
toekennen voor uren waarbij u daadwerkelijk aanwezig bent geweest (voor elke 60 minuten
ontvangt u 1 opleidingspunt). Indien u om welke reden dan ook te laat bent of eerder weg
moet zijn wij genoodzaakt voor elk uur dat u niet geheel aanwezig bent geweest,
puntenaftrek te doen.
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Artikel 12: Privacy
Uw naam en kantoornaam worden vermeld op de deelnemerslijst ten behoeve van de
cursus. Daarnaast wordt uw emailadres opgenomen in het LAW.next-relatiebestand en
gebruikt om u te informeren over de activiteiten van LAW.next van Maastricht University.
Uw gegevens worden uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt.
Artikel 13: Puntentoekenning
De Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisaties
kennen een permanente opleiding. Het aantal te behalen studiepunten staat bij iedere
cursusaankondiging vermeld.
LAW.next kan ook opleidingspunten aanvragen in het kader van de Permanente Opleiding
voor Gerechtsdeurswaarders, bewindvoerder-niet advocaten, leden van de Nederlandse
Federatie van Belastingadviseurs en het College van Belastingadviseurs en leden van de
NMI (mediators). Mocht u daarvoor in aanmerking willen komen dan wordt u verzocht
contact met LAW.next op te nemen.

Advocatuur
In het kader van de permanente educatie dienen advocaten 20 opleidingspunten te
behalen. Bij elke cursus die door de Nederlandse Orde van Advocaten is goedgekeurd, is
aangegeven hoeveel punten u met het volgen van de betreffende cursus kunt behalen.
Voor het volgen van één uur onderwijs ontvangt u één punt.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met LAW.next: Postbus 616, 6200 MD
Maastricht. LAW.next is bereikbaar op telefoonnummer 043-3883273, E-mail:
law.next@maastrichtuniversity.nl, https://law-next.nl/.
Disclaimer De informatie op deze website wordt regelmatig gecontroleerd en
geactualiseerd door het PAO-bureau. Niettemin kan het voorkomen dat sprake is van
onjuiste, onvolledige of verouderde informatie. Aan informatie die op deze website wordt
verstrekt, kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
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