Trainingsvoorwaarden

1.

De toelating tot de training vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

2.

Bij meer dan 8 aanmeldingen wordt een wachtlijst aangelegd. Kandidaten op de wachtlijst hebben
voorrang bij toelating tot de eerstvolgende training.

3.

De training vindt doorgang onder voorbehoud van minimaal 6 aanmeldingen.

4.

Uiterlijk 10 dagen voor de geplande aanvang ontvangt de deelnemer bericht over het wel of niet
doorgaan van de training.

5.

Bij deelname van minimaal 2 dagen aan de training ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname of
certificaat met vermelding van de van toepassing zijnde studiebelastingsuren.

6.

Het aan de deelnemer ter beschikking gestelde lesmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd noch
worden gebruikt voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de training zijn gesteld.
Schade die door De Goede Rede wordt geleden door overtreding van deze voorwaarde wordt
verhaald op de deelnemer.

7.

De kosten voor de training in Haarlem bedragen € 425,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. In de kosten
voor deelname zijn begrepen: de training, werkmap, koffie, thee en lunch.

8.

Bij trainingen op andere locaties wordt dit bedrag verhoogd met de kosten voor huur of arrangement.

9.

Bij toelating tot en doorgang van de training is de deelnemer verplicht zich aan de betalingsregeling te
houden.

10. Voor de betaling van de trainingskosten ontvangt de deelnemer een factuur. Deze dient binnen 30 dagen
na factuurdatum te zijn voldaan.
11. Wanneer de training door onvoldoende inschrijvingen geen doorgang vindt, wordt het volledige
trainingsbedrag terugbetaald.
12. Voor de trainingen geldt dat kosteloos annuleren mogelijk is tot 6 weken voor aanvang van de training.
Na die datum is de deelnemer het gehele bedrag verschuldigd. Wanneer hij/zij zorgt voor een
plaatsvervanger wordt die verplichting overgedragen aan de plaatsvervanger.
13. Bij tussentijds beëindigen van deelname aan de training blijft de deelnemer het gehele trainingsbedrag verschuldigd, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. Deze afspraken moeten
schriftelijk zijn vastgelegd.
14. Indien de deelnemer in verzuim is, is de vordering direct opeisbaar, zonder nadere ingebrekestelling en
zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist.
15. Alle ten aanzien van punt 13 door De Goede Rede te maken kosten ter inning, zowel buitengerechtelijke
kosten en eventuele gerechtelijke kosten, evenals de wettelijke rente vanaf het moment van verzuim, zijn
voor rekening van de deelnemer.
16. De Goede Rede aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in het aangeboden
lesmateriaal.
17. Bij aantoonbare toerekenbare tekortkoming is De Goede Rede ten hoogste schadeplichtig tot door de
deelnemer te betalen trainingskosten.
18. Behoudens bij door de wet geregelde aansprakelijkheid is De Goede Rede niet aansprakelijk voor
eventuele door deelnemer opgelopen lichamelijke of materiële schade.

Hofmeijerstraat 12 2033 KD Haarlem 023 – 5 748 769

www.degoederede.nl

KvK 37087360

