
Algemene voorwaarden

Geldigheid.

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door BHV4every1 georganiseerde cursussen,
trainingen, adviezen en werkzaamheden. Als in deze algemene voorwaarden wordt
gesproken van cursussen, worden ook verstaan de trainingen, adviezen en eventuele
workshops.

Totstandkoming van een overeenkomst.

2. Een overeenkomst tussen een cliënt en BHV4every1 komt tot stand door ondertekening van
een inschrijfformulier of een door de cliënt en het BHV4every1 ondertekende
offerteovereenkomst of mail acceptatie. Door ondertekening van een van deze documenten,
of acceptatie via mail verklaart de cliënt de algemene voorwaarden te kennen en te
accepteren.

Tarieven.

3. Alle door BHV4every1 vermelde tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4. Tarieven kunnen door BHV4every1 tussentijds worden aangepast. Dit heeft geen betrekking
op reeds ondertekende overeenkomsten.

Betalingscondities.

5. De cliënt dient het cursusgeld binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen.

6. Bij geen of niet tijdige betaling is de cliënt, vanaf 14 dagen na de factuurdatum, de wettelijke
rente over het openstaande bedrag inclusief BTW verschuldigd. Incassokosten bij niet tijdige
betaling komen voor rekening van de cliënt.

Annulering.

7. Annuleringen dienen altijd schriftelijk bij BHV4every1 gemeld te worden. De annulering is pas
definitief als deze door BHV4every1 is bevestigd.

8. Bij annuleringen binnen 2 werkweken voor aanvang van de cursus, wordt ongeacht de reden
van annulering altijd 50% in rekening gebracht.

Auteursrecht.

9. Het tijdens de cursussen gebruikte lesmateriaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik
van de cursist. Voor door BHV4every1 geproduceerde lesmaterialen geldt het auteursrecht.
De cliënt verplicht zich de lesmaterialen niet af te geven aan derden of te kopiëren.

Aansprakelijkheid.

10. BHV4every1 en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoegenaamd en
ongeacht de oorzaak, die de cliënt mocht lijden tijdens of door deelname aan een cursus.

Toepasselijk recht.

11. Op de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen
voortvloeiend uit overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn,
zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter, behoudens hogere voorziening.
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