Algemene Voorwaarden van Gelukskoffer Scholen B.V.
Begrippen
Gelukskoffer:

Opdrachtgever:

de besloten vennootschap Gelukskoffer Scholen, met statutaire zetel in
Bussum die:
-

eigenaar is van de sociaal emotionele methode ‘Lessen in Geluk’ en deze
methode heeft ontwikkeld en uitgeeft

-

de opleiding tot Geluksleerkracht faciliteert dan wel eigen Gelukstrainers
inzet voor het geven van de ‘Lessen in Geluk’

-

het Lesmateriaal voor leerlingen en voor de Geluksleerkracht uitgeeft.

iedere natuurlijke persoon in zijn/haar hoedanigheid van leerkracht
verbonden aan een basisschool die:
-

zich inschrijft bij Gelukskoffer voor het deelnemen aan de Opleiding tot
Geluksleerkracht; en/of

-

het Lesmateriaal voor leerlingen van Gelukskoffer bestelt.

Geluksleerkracht:

een door Gelukskoffer opgeleide Geluksleerkracht die de Opleiding groep 1 en
2, groep 3 en 4, groep 5 en 6 of groep 7 en 8 van in totaal 1 hele dag (2
dagdelen) heeft gevolgd en een certificaat op naam heeft ontvangen.

Opleiding:

Opleiding van Gelukskoffer voor leerkrachten om de sociaal emotionele
methode ‘Lessen in Geluk’ in groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6 en/of
groep 7 en 8 te geven.

Lesmateriaal
voor leerlingen:

werkboeken of werkbladen voor leerlingen en de gelukskoffers.

Lesmateriaal
voor Geluksleerkracht:

handleiding, uitgebreide toolkit en digitale bestanden.

Lessen in Geluk

sociaal emotionele methode van Gelukskoffer; zeven lessen voor groep 1 en 2,
groep 3 en 4, groep 5 en 6 en groep 7 en 8. Deze lessen mogen enkel in
combinatie met het Lesmateriaal voor leerlingen en het Lesmateriaal voor
Geluksleerkracht ontwikkeld door Gelukskoffer worden gegeven.

Licentie:

Benodigd voor online lesmateriaal. De Licentie wordt jaarlijks automatisch
verlengd en gefactureerd. Opdrachtgever ontvangt tijdig bericht over de
mogelijkheid om de Licentie te beëindigen.
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Inschrijving voor deelname aan de Opleiding en het bestellen van Lesmateriaal voor leerlingen
1. Inschrijving voor het deelnemen aan de Opleiding vindt plaats door middel van het invullen van het
inschrijfformulier op de website van Gelukskoffer (www.gelukskoffer.nl). Na bevestiging door
Gelukskoffer, is de inschrijving voor de Opleiding definitief.
2. Het leveren van het Lesmateriaal voor leerlingen kan uitsluitend plaatsvinden aan een basisschool
waarvan leerkrachten door Gelukskoffer zijn opgeleid tot Geluksleerkracht. Geluksleerkrachten
kunnen alleen materialen bestellen voor de groep(en)/bouw waarvoor ze zijn opgeleid.
3. Het Lesmateriaal voor leerlingen dient besteld te worden bij Reinders-Oisterwijk en zal na betaling van
de factuur worden geleverd.
Annulering van inschrijving
1. Een inschrijving voor de Opleiding kan alleen schriftelijk worden geannuleerd.
2. Tot 20 dagen voor aanvang van de opleidingsdag kan Opdrachtgever de Opleiding kosteloos schriftelijk
annuleren zonder opgaaf van reden. Bij annulering korter dan 20 dagen voor aanvang van de
opleidingsdag wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht. Indien Opdrachtgever zich
binnen een jaar inschrijft voor dezelfde Opleiding kan Opdrachtgever daaraan kosteloos deelnemen,
mits de factuur van de geannuleerde Opleiding volledig is betaald.
3. Indien Opdrachtgever verhinderd is deel te nemen aan de Opleiding is vervanging door een andere
deelnemer van Opdrachtgever mogelijk, mits voorafgaande aan de opleidingsdag schriftelijk gemeld
aan Gelukskoffer. Uitsluitend de vervangende deelnemer zal de Lessen in Geluk in de groepen zoals
aangegeven in het inschrijfformulier mogen geven.
4. In geval van verhindering kan Opdrachtgever op verzoek worden overgeboekt naar een andere
opleidingsdag, mits dit schriftelijk ten minste 20 dagen voor aanvang van de opleidingsdag aan
Gelukskoffer kenbaar is gemaakt.
5. In geval van tussentijdse beëindiging van de Opleiding of in geval van het plotseling niet kunnen
bijwonen van (alle dagdelen van) de Opleiding zal dit worden aangemerkt als annulering van de
Opleiding en bestaat er geen recht op restitutie van de Opleidingskosten. Opdrachtgever heeft dan de
mogelijkheid binnen een jaar kosteloos opnieuw aan dezelfde Opleiding (volledige programma) deel te
nemen.
Opleiding en Certificering
1. De Opleiding bestaat uit 1 hele dag (2 dagdelen). Na het bijwonen van de Opleiding ontvangt de
deelnemer een certificaat als gecertificeerde Geluksleerkracht van Gelukskoffer.
2. Gelukskoffer behoudt zich het recht voor om in geval van te weinig deelnemers de Opleidingsdag te
verzetten.
3. Alle Lesmaterialen dienen voorafgaande aan de Opleiding te worden aangeschaft.
4. Alleen Geluksleerkrachten mogen de Lessen in Geluk geven in de groep waarvoor ze zijn opgeleid.
5. De Geluksleerkracht is niet bevoegd om derden op te leiden om de Lessen in Geluk te geven.
6. De Geluksleerkracht is uitsluitend bevoegd om in de daarvoor bestemde groepen van zijn/haar eigen
school waar hij/zij in dienst is, de Lessen in Geluk te geven en niet op andere scholen waar hij/zij geen
dienstverband heeft.
7. De Geluksleerkracht is uitsluitend bevoegd de Lessen in Geluk te geven aan de groep van leerlingen
waarvoor hij/zij is opgeleid bij Gelukskoffer.
8. Het Lesmateriaal voor leerlingen voor iedere groep waarin de Geluksleerkracht les geeft, dient besteld
te worden bij Reinders-Oisterwijk.
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Lessen in Geluk
1. De Geluksleerkracht is niet bevoegd enig onderdeel van de Lessen in Geluk te geven zonder gebruik te
maken van het originele Lesmateriaal voor leerlingen.
2. De Lessen in Geluk dienen in het geheel te worden gegeven. Het is niet mogelijk slechts enkele van de
Lessen in Geluk te geven.
3. Voordat gestart wordt met de Lessen in Geluk dient de Geluksleerkracht in te loggen (met een op
naam verkregen code) op de website van Gelukskoffer (www.gelukskoffer.nl) om na te gaan of het
ontvangen Lesmateriaal up-to-date is.

Logo Gelukskofferschool
1. Na de Opleidingsdag ontvangt de Geluksleerkracht een logo van Gelukskoffer, met de tekst
‘Gecertificeerd Gelukskofferschool .
2. Dit logo mag de school/instelling waaraan Geluksleerkracht verbonden is op eigen reclamemateriaal
of de website plaatsen.
3. Indien Geluksleerkracht niet langer verbonden is aan de school/instelling en er geen andere
Geluksleerkracht binnen de betreffende school/instelling werkzaam is, wordt in onderling overleg
gekeken wat er nodig is om ‘Gecertificeerd Gelukskofferschool’ te kunnen blijven.

Materiaal
Het Lesmateriaal voor Geluksleerkracht en/of het bestelde Lesmateriaal voor leerlingen wordt na volledige
betaling van de daarop betrekking hebbende factuur eigendom van Opdrachtgever. De rechten van
Intellectuele Eigendom met betrekking tot de Opleiding, het verstrekte materiaal, het Lesmateriaal voor
Geluksleerkracht en het Lesmateriaal voor leerlingen en overige stukken worden door Gelukskoffer
voorbehouden.
Facturering en betaling
De betaling van de Opleiding dient uiterlijk voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.
Reactietermijnen
Vragen met betrekking tot de Opleiding of vragen van administratieve aard worden buiten de schoolvakanties
binnen een termijn van 2 werkdagen beantwoord. Mocht een vraag een langere verwerkingstijd vragen, dan
ontvangt Opdrachtgever binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer een
uitvoerig antwoord kan worden verwacht.

Persoonsgegevens
1. Gelukskoffer legt gegevens vast van natuurlijke personen voor de uitvoering van de overeenkomsten
en wanneer deze personen in het kader van dienstverlening contact hebben met Gelukskoffer. Deze
gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om personen te informeren over
voor hen relevante producten en diensten van Gelukskoffer.
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2. Gelukskoffer is verplicht de Wet Bescherming Persoonsgegevens na te leven. Gelukskoffer erkent het
belang van de bescherming van persoonsgegevens. Gelukskoffer zal uitsluitend persoonsgegevens
verwerken voor specifieke doeleinden.
3. Persoonsgegevens zijn onder andere: naam, naam werkgever, naam school, zakelijk adres, mailadres
zakelijk en eventueel privé, mobiel nummer, gegevens nodig voor certificering. Alle informatie die
door Opdrachtgever verstrekt wordt is vertrouwelijk voor Gelukskoffer, haar medewerkers en de
trainers.

Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Gelukskoffer en Opdrachtgever, voor
zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken. Opdrachtgever heeft deze algemene
voorwaarden aanvaard middels het inschrijven voor de Opleiding tot Geluksleerkracht dan wel door
het bestellen van het Lesmateriaal voor leerlingen. Gelukskoffer wijst de toepasselijkheid van
eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Gelukskoffer, waarbij derden
betrokken worden.
3. Als een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg
plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en
de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
4. Op alle overeenkomsten tussen Gelukskoffer en Opdrachtgever waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
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