
Algemene Voorwaarden Beroepsopleiding Advocaten 

2. De advocaat-stagiair die inschrijft voor de najaarscyclus is€ 500,- administratie/

annuleringskosten verschuldigd indien wordt geannuleerd na 30 juni, maar vóór 

1 september van het jaar van aanvang van de BA. 

3. De advocaat-stagiair die deelneemt aan de najaarscyclus en annuleert na 

1 september van het jaar van aanvang, maar vóór 30 juni van het jaar na aanvang 

van de BA, is uitsluitend de kosten van het eerste jaar verschuldigd. 

4. De advocaat-stagiair die deelneemt aan de najaarscyclus en annuleert na 30 juni

van het jaar na aanvang van de BA, is de volledige kosten voor de BA verschuldigd. 

Artikel 8 Betaling 

1. Alle door de uitvoeringsorganisatie opgegeven prijzen zijn exclusief btw.

2. Betalingen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet 

Artikel 1 Toepassingsbereik 

Op alle tussen de advocaat-stagiair en V.O.F. Uitvoeringsorganisatie 

Beroepsopleiding Advocaten (hierna: uitvoeringsorganisatie) gesloten 

overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. In de 

navolgende tekst dient 'uitvoeringsorganisatie' telkens te worden gelezen als 

'V.O.F. Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten en de ter uitvoering van 

de overeenkomst door uitvoeringsorganisatie ingeschakelde derden'. 

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst 

Door indiening van het aanmeldingsformulier komt een overeenkomst tot stand 

tussen de advocaat-stagiair en de uitvoeringsorganisatie. 

Artikel 3 Toelating 

Tot de Beroepsopleiding Advocaten (hierna: BA) wordt toegelaten die advocaat- 

stagiair die voldoet aan het bepaalde in artikel 3.16 van de Verordening op de 

advocatuur. 

Artikel 4 Omvang verbintenissen 

1. De overeenkomst omvat het bepaalde bij of krachtens afdeling 3.2 van de 

Verordening op de advocatuur, inclusief het opleidings- en examenreglement. 

2. De overeenkomst leidt voor de uitvoeringsorganisatie tot een 

inspanningsverbintenis, niet tot een resultaatsverbintenis. 

3. De advocaat-stagiair die vrijstelling verkrijgt voor het volgen van onderwijs of het 

afleggen van examens blijft het volledige cursus- en examengeld verschuldigd. 

4. De advocaat-stagiair die ingevolge artikel 3.16 van de Verordening op de 

advocatuur niet is toegelaten tot de BA blijft het volledige cursus- en examengeld 

verschuldigd en wordt geen restitutie verleend. 

Artikel 5 Beëindiging overeenkomst 

1. De advocaat-stagiair kan de overeenkomst schriftelijk of per e-mail via

aanmeldingberoepsopleiding@advocatenorde.nl opzeggen. 

2. Bij beëindiging vóór de aanvang van de BA wegens het niet tijdig beëdigd zijn als 

advocaat, is de advocaat-stagiair geen cursus- en examengeld verschuldigd. 

3. Bij beëindiging van de overeenkomst blijft de advocaat-stagiair het volledige 

cursus- en examengeld verschuldigd, onverminderd het bepaalde in artikelen 6 en 

7, en wordt geen restitutie verleend. 

Artikel 6 Annulering voorjaarscyclus (aanvang maart) 

1. De advocaat-stagiair die inschrijft voor de voorjaarscyclus is geen cursus- en

examengeld verschuldigd indien wordt geannuleerd vóór 31 december van het jaar 

voorafgaand aan de aanvang van de BA. 

2. De advocaat-stagiair die inschrijft voor de voorjaarscyclus is€ 500,-administratie/

annuleringskosten verschuldigd indien wordt geannuleerd na 31 december van het 

jaar voorafgaand aan, maar vóór 1 maart van het jaar van de aanvang van de BA. 

3. De advocaat-stagiair die deelneemt aan de voorjaarscyclus en annuleert na 

1 maart maar vóór 31 december van het jaar van aanvang van de BA, is uitsluitend 

de kosten van het eerste jaar verschuldigd. 

4. De advocaat-stagiair die deelneemt aan de voorjaarscyclus en annuleert na 

31 december van het jaar van aanvang van de BA, is de volledige kosten voor de BA 

verschuldigd. 

Artikel 7 Annulering najaarscyclus (aanvang september) 

1. De advocaat-stagiair die inschrijft voor de najaarscyclus is geen cursus- en

examengeld verschuldigd indien wordt geannuleerd vóór 30 juni van het jaar van 

aanvang van de BA. 

tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke 

handelsrente, en zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd tot een 

beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag. 

3. De uitvoeringsorganisatie kan de advocaat-stagiair toelating tot de BA weigeren, 

indien het cursus- en examengeld niet binnen de betalingstermijn is voldaan. 

Artikel 9 Intellectuele eigendom 

Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van 

intellectuele eigendom berusten op door de uitvoeringsorganisatie ter 

uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft de 

uitvoeringsorganisatie houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk 

eigenaresse van deze rechten. De advocaat-stagiair verkrijgt slechts een niet-

overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de 

overeenkomst noodzakelijk is. De advocaat-stagiair mag de stoffelijke dragers 

van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de 

advocaat-stagiair verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, 

model-, handelsnaam- en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

1. De uitvoeringsorganisatie is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen 

indirecte schade. 

2. Voor schade die een direct gevolg is van een aan de uitvoeringsorganisatie toe 

te rekenen tekortkoming is de uitvoeringsorganisatie alleen aansprakelijk als die 

tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de 

uitvoeringsorganisatie. Als de uitvoeringsorganisatie gehouden is schade te 

vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met 

de overeenkomst. 

Artikel 11 Bescherming persoonsgegevens 

De uitvoeringsorganisatie respecteert de privacy van de advocaat-stagiair. Door u 

verstrekte persoonlijke informatie wordt zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De 

privacyverklaring is gepubliceerd op de website 

www.beroepsopleidingadvocaten.nl. 

Artikel 12 Toepasselijk recht en forumkeuze 

1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het

arrondissement Gelderland. 




