Algemene inschrijuvings- en betalingsvoorwaarden
Artikel 1 Definities
Opdrachtnemer
Deelnemer

:
:

Cursist

:

Wet & Werkgever
de natuurlijke- of rechtspersoon, met wie het volgen van een
cursus is overeengekomen.
de natuurlijke persoon die feitelijk de cursus volgt.

Artikel 2 Inschrijving
Inschrijving voor de door Wet & Werkgever verzorgde cursussen kan plaatsvinden op de volgende wijzen :
-

het opsturen van het volledig ingevulde inschrijfformulier.
het opsturen van het volledig ingevulde inschrijfformulier via mail.
de ondertekende opdrachtbevestiging als bedoeld in artikel 5.

Artikel 3 Bevestiging
Wet & Werkgever zal de inschrijving steeds schriftelijk bevestigen.
Artikel 4 Betaling
1.
2.
3.
4.

Wet & Werkgever zal voor de deelname aan de cursus een factuur verzenden na inschrijving als bedoeld in artikel 2.
Betaling van de door de deelnemer verschuldigde bedragen dient plaats te vinden binnen veertien dagen na
factuurdatum doch in ieder geval voor de aanvang van de eerste cursusdag, op straffe van uitsluiting van deelname aan
de cursus.
Indien betaling binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, is vanaf de vervaldatum de
wettelijke rente verschuldigd.
Zodra Wet & Werkgever een vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, komen alle kosten, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke (incasso)kosten, ten laste van de opdrachtgever, met een minimum van € 150,--

Artikel 5 Telefonische aanmelding
Telefonische aanmelding is mogelijk. De deelnemer ontvangt in dat geval van Wet & Werkgever een schriftelijke bevestiging.
De deelnemer dient de schriftelijke bevestiging per ommegaande getekend te retourneren.
Artikel 6 Annulering door de deelnemer
Annulering door de deelnemer is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot uiterlijk 1 maand voor de geplande eerste cursusdag. De
deelnemer ontvangt het cursusbedrag dan terug minus een bedrag van € 50,-- (exclusief btw) aan administratiekosten.
Bij annulering tot 3 weken voor de eerste cursusdag zal 50% van het cursusbedrag worden gecrediteerd. Bij annulering binnen
2 weken voor de eerste cursusdag is het volledige cursusbedrag verschuldigd en zal er geen terugbetaling plaatsvinden.
Tussentijdse annulering na aanvang van de cursus is niet mogelijk.
Artikel 7 Verhindering van de cursist
Bij verhindering van de cursist is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger tijdig wordt aangemeld bij Wet
& Werkgever. Voor deze vervanging is de deelnemer geen extra kosten verschuldigd.
Artikel 8 Annulering door opdrachtnemer
Wet & Werkgever behoudt zich het recht voor de cursus bij onvoldoende deelname te annuleren tot drie dagen voor de eerste
cursusdag. De deelnemers zullen zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gesteld. Wet & Werkgever zal in dat geval
zo spoedig mogelijk een andere cursusdag vaststellen.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
Wet & Werkgever is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdend met de deelname aan de
cursus, de annulering door Wet & Werkgever, haar werknemers en / of door andere personen die door of vanwege Wet &
Werkgever te werk zijn gesteld of van wier diensten door Wet & Werkgever gebruik is gemaakt, tenzij aan Wet & Werkgever
opzet of grove schuld kan worden verweten.
Artikel 10 Auteursrecht
Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de deelnemer. Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige bij de
cursus verstrekte materialen berusten bij Wet & Werkgever. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wet &
Werkgever zullen geen gegevens uit en / of gedeelten en / of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal worden
gepubliceerd op welke wijze dan ook, vermenigvuldigd mogen worden.
Artikel 11 Vervanging docent
Wet & Werkgever behoudt te allen tijde de vrijheid docenten, door haar met de uitvoering van de cursus belast te vervangen
door andere docenten.
Artikel 12 Klachten
De deelnemer dient klachten over de uitvoering van de cursus en / of de met de cursus samenhangende administratieve
procedures te richten aan Wet & Werkgever.

