Algemene voorwaarden – JUPOS ADVOCATEN
ACADEMY – DE PERMANENTE OPLEIDING VOOR
ADVOCATEN
Dit hoofdstuk is van toepassing op de dienst van JUPOS die wordt gedreven onder de
handelsnaam JUPOS Advocaten Academy waarbij (juridische) opleidingen aangeboden
worden.

Definities van begrippen
a. ‘de website’: de website van JUPOS: www.jupos.nl.
b. ‘klant(en)’: klanten van JUPOS, dit zijn advocaten of (bedrijfs)juristen, dan wel andere
partijen, die gebruik maken van de diensten van JUPOS. Onder gebruikmaking van de
diensten van JUPOS van dit hoofdstuk wordt ook verstaan het inwinnen of verkrijgen
van informatie betreffende deze diensten van JUPOS.
c. ’deelnemer(s)’: de klant die zich heeft aangemeld voor een cursus.
d. ‘JUPOS’: de handelsnaam van het bedrijf JUPOS, als zodanig ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 69761884, en
eigenaar van de website en domeinnaam www.jupos.nl.
e. ‘JUPOS Advocaten Academy’: een handelsnaam van het bedrijf JUPOS, als zodanig
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer
69761884, en eigenaar van de website en domeinnaam www.jupos.nl.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden van JUPOS zijn van toepassing op iedere
rechtsverhouding tussen JUPOS en een klant, alsmede alle rechtsbetrekkingen en
feitelijke betrekkingen die daaruit voortvloeien.
1.2 De algemene voorwaarden van JUPOS kunnen desgewenst eenzijdig worden
aangepast. Een actuele versie wordt bij elke opdrachtaanvaarding ter inzage
aangeboden; daarnaast is de actuele versie in te zien op de website van JUPOS:
www.jupos.nl.
1.3 Het gebruik van de naam “JUPOS Advocaten Academy”, “JUPOS”, “Jupo’s”, dan wel
“Jupo” in het handelsverkeer is enkel voorbehouden aan de hier centraal staande bedrijf

JUPOS, als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer
69761884.

2. Aanmelding
2.1 Aanmelding voor een cursus van JUPOS Advocaten Academy dient schriftelijk te
geschieden door het indienen van het inschrijfformulier op de website, of via een
bevestiging per mail. De klant die zich aanmeldt, ontvangt een ontvangstbevestiging op
het opgegeven e-mailadres.
2.2 De aanmelding mag binnen 24 uur na de indiening van het inschrijfformulier
kosteloos door de klant worden ingetrokken per mail, via advocaat@jupos.nl
2.3 Na deze 24 uur wordt de aanmelding als definitief aangemerkt en is het cursusgeld
verschuldigd. Hierna zal de klant zo spoedig mogelijk een betalingslink en factuur
ontvangen.
2.4 Voor vrijwel iedere cursus is een maximum gesteld voor het aantal cursisten.
Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Indien de klant niet kan
deelnemen omdat het maximum aantal cursisten is bereikt, dan informeert JUPOS
Advocaten Academy hem hierover.

3. Betaling
3.1 De factuur van het cursusgeld dient vóór aanvang van de cursus voldaan te zijn.
3.2 Indien betaling van de factuur uitblijft, zal na de eerste herinnering wettelijke
incassokosten in rekening worden gebracht, alsook administratiekosten, naast het
verschuldigde cursusgeld.

4. Wijzigingen
De geplande of vooraf aangekondigde cursussen worden op de website genoemd.
JUPOS Advocaten Academy behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen.

5. Annulering
5.1 Indien voor een cursus onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan JUPOS
Advocaten Academy besluiten de cursus te annuleren. Deelnemers worden hiervan
tijdig op de hoogte gesteld en ontvangen het eventueel al voor de geannuleerde cursus
betaalde cursusgeld retour.

5.2 Annulering door deelnemers dient per mail te geschieden, via advocaat@jupos.nl.
5.3 Tot drie weken voor aanvang van de cursus kan deze kosteloos worden
geannuleerd.
5.4 Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is JUPOS Advocaten
Academy gerechtigd het volledige cursusgeld in rekening te brengen.
5.5 In de gevallen genoemd onder het vorige lid kan de deelnemer een plaatsvervanger
aanwijzen om de cursusplaats, waarvoor hij zich heeft aangemeld, in te nemen. Dit dient
per mail aan JUPOS Advocaten Academy te worden doorgegeven. De verhinderde
deelnemer blijft in dat geval het cursusgeld verschuldigd. Met het doorgeven van een
plaatsvervanger zijn geen extra kosten gemoeid.

6. Certificaat van deelname (in het kader van de Permanente
Opleiding)
6.1 Deelnemers krijgen aan het einde van elke cursus een certificaat van deelname van
de specifieke cursus, in het kader van Permanente Opleiding. Het aantal behaalde
po-punten zal daarop worden weergegeven. Hiertoe dient de deelnemer zich bij
aankomst en bij vertrek van de betreffende cursus te melden en de presentielijst te
tekenen. Indien de deelnemer niet de gehele cursus aanwezig is geweest, geldt een
puntenaftrek voor het aantal uren dat de deelnemer afwezig was. Puntentoekenning
geschiedt op grond van de door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde
aanwijzingen.
6.2 Het certificaat wordt verstrekt nadat het verschuldigde cursusgeld door JUPOS
Advocaten Academy is ontvangen.

