Algemene Voorwaarden ViQiT Trainingen
1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ViQiT aangeboden en verzorgde trainingen.
Afwijkingen op deze voorwaarden worden alleen schriftelijk vastgelegd.
Door Aanmelding of door het verstrekken van een Opdracht aanvaarden Deelnemer en Opdrachtgever de
toepasselijkheid van deze voorwaarden
2. Aanmeldingen
Aanmeldingen kunnen alleen schriftelijk bij ViQiT worden ingediend. De aanmelder krijgt zo snel mogelijk een
aanmeldingsbevestiging, maar in elk geval zodra het minimaal aantal deelnemers is bereikt en de training definitief is
ingepland. Omdat het aantal deelnemers uit didactische en ruimtelijke gronden beperkt is, worden de aanmeldingen
behandeld in volgorde van binnenkomst. ViQiT behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen af te wijken van
de volgorde van binnenkomst.
3. Opzegtermijn/Annulering
Afmeldingen tot 4 weken voor aanvang van de training zijn kosteloos, tot 2 weken voor aanvang wordt €50,00
administratiekosten in rekening gebracht.
In geval van een latere afmelding worden dezelfde administratiekosten in rekening gebracht indien de
trainingsplaats nog kan worden ingevuld.
In overige gevallen of bij het niet verschijnen van de deelnemer worden de volledige trainingskosten in
rekening gebracht.
ViQiT behoudt zich het recht voor op basis van organisatorische gronden (bijvoorbeeld het onverwachts ziek worden
van de trainer zonder adequate vervanging) een training op korte termijn af te zeggen. Wanneer ViQiT een training
afzegt wordt een andere trainingsdatum aangeboden. Indien deze training niet past stort ViQiT de volledige
trainingskosten terug. Verdere aanspraken kunnen niet worden gemaakt.
4. Prijs
De prijs is inclusief trainingsmateriaal en locatie. Drank en maaltijd tijdens de training zijn inbegrepen 1. De prijs
is exclusief BTW.
5. Betaling
De trainingsprijs dient te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening, maar altijd minimaal 14
dagen voor de start van de training. Bij aanmelding in de laatste 14 dagen voor aanvang van de training dient de
trainingsprijs per omgaande voldaan te worden
6. Uitvoeringsafwijkingen
ViQiT behoudt zich het recht voor een trainer te vervangen, op detail niveau de cursus aan te passen en locatie en
datum te wijzigen. Wijzigingen van locatie en datum worden ruim van te voren bekend gemaakt. Kan naar
aanleiding van een gewijzigde datum een trainee niet deelnemen aan de training dan kan kosteloos worden
afgezegd.
7. Copyright
Alle rechten, ook die van herdruk en kopieën van het lesmateriaal of gedeelten daarvan, blijven aan ViQiT
behouden. Geen enkel gedeelte van het lesmateriaal, zowel van de gebruikte auteurs als van de, met copyright
beschermde, software mag zonder schriftelijke toestemming van ViQiT in welke vorm dan ook verspreid of voor
publieke weergave gebruikt worden. Buiten de training is elektronisch gebruik of het kopiëren van de software
niet toegestaan. Ook mag de software niet worden meegenomen uit het trainingslokaal.
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Bij middag en avond trainingen zal er een broodjesbuffet geregeld worden voor de deelnemers van de training.
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8. Aansprakelijkheid en schadevergoeding
De trainingsbijeenkomsten worden met kennis van zaken en de groots mogelijke zorgvuldigheid voorbereid.
ViQiT is alleen aansprakelijk in geval van een schending van contractuele afspraken. De aansprakelijkheid is in
alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de
aansprakelijkheid voortvloeit. Indien aan een training een examen is verbonden en de trainee het examen niet
behaalt is ViQiT daarvoor niet aansprakelijk.
9. Overige
Op de voorwaarden zoals omschreven is het Nederlands recht van toepassing.
10. Informatie
ViQiT
Kroonpark 2
6831GV Arnhem
opleidingen@viqit.nl
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