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Artikel 1  Definities; toepassingsgebied 

 

1.1  In deze algemene trainingsvoorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”) wordt verstaan 

onder: 

Leverancier: een BMWT lidbedrijf; 

Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven voor een Training bij 

Leverancier of die deelneemt aan een Training  en/of de rechtspersoon die werknemer(s) heeft 

ingeschreven voor een Training bij Leverancier of werknemer(s) laat deelnemen aan een 

Training;  

Training(en): alle cursussen, trainingen of opleidingen, online of anderszins, die door 

Leverancier worden verzorgd.    

 

1.2  Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, offertes en aanbiedingen 

aan en overeenkomsten en (rechts)handelingen met Deelnemer. Algemene voorwaarden van 

Deelnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.  

 

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk en 

uitdrukkelijk worden overeengekomen.   

 

Artikel 2  Inschrijving; 

 

2.1   Inschrijving voor Trainingen vindt plaats via het (elektronische) inschrijfformulier. 

Door ondertekening of het (online) invullen van het inschrijfformulier verklaart Deelnemer 

deze Voorwaarden te hebben ontvangen en daarmee akkoord te gaan.       

 

2.2 Na ontvangst van de inschrijving stuurt Leverancier een schriftelijke bevestiging aan 

Deelnemer, tezamen met de factuur voor de betreffende Training(en), tenzij uitdrukkelijk is 

overeengekomen dat de factuur op een later moment volgt. Een  Trainingsovereenkomst 

tussen Leverancier en Deelnemer komt pas tot stand indien deze schriftelijke bevestiging is 

verstrekt. Het staat Leverancier vrij, zonder opgaaf van redenen, de inschrijving van een 

Deelnemer te weigeren.  

 

2.3 Indien het inschrijfformulier niet volledig, niet correct of niet naar waarheid is 

ingevuld, is Leverancier gerechtigd de Deelnemer(s) de toegang tot de Training te weigeren. 

Indien de factuur voor de Training reeds is voldaan, bestaat geen recht op terugbetaling 

daarvan.            

 

    

 



   Artikel 3  Training – tijd, plaats, certificaat   

 

3.1  Trainingen worden verzorgd tussen de tijdstippen en in de plaats vermeld in de 

bevestiging van de inschrijving. 

   

3.2  Lunch(es), koffie, thee of frisdranken worden door Leverancier aangeboden en worden 

geacht te zijn inbegrepen in de prijs voor de Training, tenzij anders is vermeld in de 

bevestiging van de inschrijving.  

 

3.3 Na succesvolle voltooiing van de Training, zal Leverancier een certificaat aan de 

Deelnemer ter beschikking stellen ten bewijze van de deelname en afronding van de Training.  

 

Artikel 4  Facturering en betaling 

 

4.1   De door Leverancier gehanteerde prijzen voor Trainingen zijn in Euro en exclusief 

btw, tenzij anders is aangegeven in de bevestiging van de inschrijving. 

 

4.2   Facturen dienen voor aanvang van de Training te zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk 

anders is overeengekomen. Leverancier is gerechtigd de Deelnemer de toegang tot de 

Training te weigeren indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, dit onverminderd zijn 

overige rechten, zoals, maar niet beperkt tot, het alsnog vorderen van betaling.   

 

4.3 Deelnemer is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten of facturen te 

verrekenen met eventuele vorderingen op Leverancier.  

 

4.4 Leverancier behoudt zich het recht voor te allen tijde de prijs van de Training te 

wijzigen. Indien Leverancier de prijs van de Training verhoogt nadat de inschrijving heeft 

plaatsgevonden of is bevestigd, zal Leverancier de Deelnemer daarvan op de hoogte brengen. 

De Deelnemer is alsdan gerechtigd zijn inschrijving te annuleren en Leverancier zal, voor 

zover van toepassing, de reeds betaalde prijs restitueren, mits de annulering schriftelijk binnen 

5 werkdagen na aankondiging van de prijsverhoging heeft plaatsgevonden.    

 

Artikel 5  Ontzegging deelname Training   

 

5.1 Indien het kennisniveau van een Deelnemer voor een bepaalde Training onvoldoende 

is, of Leverancier het vermoeden heeft dat het kennisniveau onvoldoende is, is Leverancier 

gerechtigd de Deelnemer, vanwege veiligheids- of andere redenen, de toegang tot de Training 

te weigeren of verdere deelname aan de Training te ontzeggen.    

 

5.2   Indien een Deelnemer zich hinderlijk gedraagt, onder invloed van drank en/of drugs 

verkeert, of gevaar scheppende situaties creëert gedurende de Training, is Leverancier 

gerechtigd de Deelnemer verdere deelname aan de Training te ontzeggen.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel 6  Annuleren en vervangen  

 

6.1   De Deelnemer kan zijn inschrijving uitsluitend schriftelijk annuleren. Indien een 

annulering tot 10 kalenderdagen voor de datum van de Training door Leverancier is 

ontvangen, is deze annulering zonder kosten voor Deelnemer en zal, voor zover betaling van 

de factuur reeds heeft plaatsgevonden, de betaling voor de Training door Leverancier worden 

gerestitueerd. 

 

6.2   In geval een annulering door Leverancier tussen 6 en 10 dagen voor de datum van de 

Training is ontvangen, is Leverancier gerechtigd 50% van de deelnamekosten aan Deelnemer 

in rekening te brengen.   

 

6.3   Indien Leverancier een annulering 5 dagen of korter voor de datum van de Training 

ontvangt, is Leverancier gerechtigd de volledige prijs voor de Training in rekening te brengen.  

 

6.4 De regeling als bedoeld in de artikelen 6.1 – 6.3 is van toepassing, ongeacht de reden 

voor annulering.  

 

6.5 Leverancier behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling voor een 

Training deze te annuleren. Indien de factuur voor de geannuleerde Training reeds is voldaan, 

is Deelnemer gerechtigd deel te nemen aan de eerstvolgende soortgelijke Training. Er bestaat 

geen recht op restitutie van de reeds betaalde factuur.   

 

6.6 In geval van verhindering van een Deelnemer kan een vervanger de Training volgen, 

mits Leverancier hierover schriftelijk wordt geïnformeerd en de gegevens van de vervanger 

uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de Training schriftelijk aan Leverancier worden 

gecommuniceerd.       

 

Artikel 7 Wijziging  

 

7.1 Leverancier behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, wijzigingen 

in de inhoud, data, plaats en overige specificaties van Trainingen door te voeren. Leverancier 

is niet aansprakelijk voor eventuele kosten en schade van Deelnemer die hieruit voortvloeien. 

Indien een nieuwe datum voor een Training is bepaald en Deelnemer op die datum verhinderd 

is en de factuur voor de Training reeds is voldaan, is Deelnemer gerechtigd deel te nemen aan 

de eerstvolgende soortgelijke Training. Er bestaat geen recht op restitutie van de reeds 

betaalde factuur.     

 

Artikel 8 Intellectuele Eigendom  

 

8.1   De intellectuele eigendomsrechten op door Leverancier verstrekt cursusmateriaal, 

zoals, maar niet beperkt tot, handboeken, brochures en sheets, berusten bij Leverancier, diens 

licentiegever(s) of derde rechthebbenden. Dergelijk studiemateriaal is uitsluitend bestemd om 

te worden gebruikt door Deelnemer en mag niet, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Leverancier, worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden 

verstrekt.  

 

8.2 Indien Deelnemer in strijd handelt met het bepaalde in artikel 8.1, is hij een eenmalige 

boete van € 5.000,- verschuldigd aan Leverancier. Leverancier is daarnaast gerechtigd de door 

Leverancier geleden schade te vorderen van Deelnemer.         



Artikel 9  Aansprakelijkheid   

 

9.1  Voor de aansprakelijkheid van Leverancier jegens Deelnemer voor schade, gelden de 

volgende bepalingen: 

a. Voor schade bestaande uit letsel of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten 

gevolge hebbend, en daaruit voortvloeiende schade heeft Deelnemer recht op een vergoeding 

voor zover Leverancier ter zake een uitkering onder een aansprakelijkheidsverzekering kan 

verkrijgen, met dien verstande dat per schadegeval een maximum van Euro 1.125.000,- geldt. 

b. Voor schade bestaande uit beschadiging of geheel of gedeeltelijk verlies van een zaak en 

daaruit voortvloeiende schade heeft Deelnemer recht op een vergoeding voor zover 

Leverancier terzake een uitkering onder een aansprakelijkheidsverzekering kan verkrijgen, 

met dien verstande dat hiervoor per schadegeval of reeks met elkaar samenhangende 

schadegevallen een maximum van Euro 45.450,- geldt. 

c. Voor andere schade dan hiervoor onder a. en b. genoemd heeft Deelnemer geen recht op 

een vergoeding, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van enkel het 

leidinggevend personeel van Leverancier. 

d.  Deelnemer zal ervoor zorgdragen dat hij verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid en 

ongevallen.  

 

Artikel 10 Toepasselijk recht en jurisdictie  

 

10.1 De rechtsbetrekking tussen Leverancier en Deelnemer wordt uitsluitend beheerst door 

Nederlands recht.  

 

10.2  Alle geschillen tussen Leverancier en Deelnemer zullen uitsluitend worden beslecht 

door de rechter binnen wiens ressort Leverancier zijn hoofdvestiging heeft. Leverancier blijft 

echter bevoegd Deelnemer ook in rechte aan te spreken – naar keuze van Leverancier – bij de 

rechter in wiens ressort de hoofdvestiging van Deelnemer is gelegen of de Deelnemer 

woonachtig is.     
 


