Algemene voorwaarden FF NODIG bij trainingen

1.

Algemeen:
FF NODIG, is opgericht door G. Knauff, gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven onder nummer
56298528 bij de Kamer van Koophandel.

2.

Definities:
FF NODIG wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met “opdrachtnemer”. Onder deelnemer
wordt verstaan elke natuurlijke persoon die de training volgt. Onder opdrachtgever wordt in deze
verstaan de organisatie of de natuurlijke persoon die de deelnemer afvaardigt.

3.

Inschrijving open training:
Inschrijving voor de door FF NODIG te verzorgen trainingen kan plaatsvinden door het inzenden van
het volledig ingevulde inschrijfformulier naar het postadres: FF NODIG, Anna Bijnsring 72, 7321 HH
APELDOORN, door telefonische aanmelding: 06 45750083 of door aanmelding per e-mail:
info@ffnodig.nl.

4.

Inschrijving 'in company'-training:
In het geval van een 'in company'-training zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij FF NODIG.
De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een 'in company'-training komt tot stand door
integrale acceptatie van de offerte. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de
overeenkomst.

5.

Betaling:
Na inschrijving voor een training zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als
bedoeld in artikel 4 zendt FF NODIG een factuur met betrekking tot de training aan de
opdrachtgever/deelnemer.
Betaling door de opdrachtgever/deelnemer dient integraal te geschieden binnen 8 dagen na
factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste trainingsdag.
Indien de opdrachtgever/deelnemer niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor FF NODIG
voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer. Onder deze kosten zijn
begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso,
raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het
factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
Indien voor aanvang van de training niet de volledige betaling van de trainingsprijs door FF NODIG is
ontvangen, dan is de deelnemer niet gerechtigd aan de training deel te nemen, zonder dat dit de
opdrachtgever/deelnemer ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige trainingsprijs
plus eventueel bijkomende kosten.

6.

Verplaatsing data 'in company'-training door de opdrachtgever:
Een trainingsdagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden
verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken - en langer dan een (1)
week - voor datum wordt 50% van het trainingsbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen
een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige trainingsbedrag verschuldigd.

7.

Annulering open training door de deelnemer:
Annulering door de deelnemer is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot uiterlijk vier (4) weken voor de
geplande eerste trainingsdag.
Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste trainingsdag wordt € 75,- (excl. BTW) aan
administratiekosten in rekening gebracht. Bij latere annulering is het volledige trainingsgeld
verschuldigd en heeft de deelnemer geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

8.

Verhindering van de deelnemer:
Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de training, is vervanging door een andere
deelnemer mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste trainingsdag wordt
aangemeld bij FF NODIG. Voor deze vervanging is de opdrachtgever/deelnemer geen extra kosten
verschuldigd.

Een om overmachtsredenen verhinderde deelnemer (door FF NODIG als zodanig te beoordelen) kan
op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde training op andere data of datum. Bij overboeking
worden administratiekosten ad € 19,50 excl. BTW in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een
week voor de eerste trainingsdag bedragen deze kosten 25% van de trainingsprijs, met een
minimum van € 19,50. Van deze overboeking kan éénmaal gebruik worden gemaakt.
9.

Annulering door FF NODIG:
FF NODIG behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname of ziekte de training te annuleren
tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste trainingsdag. De deelnemers worden hieromtrent zo
spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. FF NODIG zal het door de deelnemers betaalde cursusgeld
restitueren. Indien mogelijk biedt FF NODIG de deelnemers een alternatief aan. Indien de deelnemer
hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

10. Aansprakelijkheid:
FF NODIG is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname
aan een training van FF NODIG of de annulering door FF NODIG.
11. Intellectuele eigendom:
Het verstrekte trainingsmateriaal wordt eigendom van de deelnemer, doch is uitsluitend bestemd
voor persoonlijk gebruik.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FF NODIG is de deelnemer niet gerechtigd
gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te
exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
Gebruik van beeldmerken is ten alle tijden verboden, tenzij daar schriftelijk toestemming voor is
verleend door FF NODIG.
12. Vervanging trainer:
FF NODIG is te allen tijde gerechtigd een trainer, door haar met de uitvoering van de training belast,
te vervangen door een andere trainer.
13. Toepasselijk recht:
Op alle overeenkomsten met de FF NODIG is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

