Algemene Voorwaarden Cursus Voortvarend Besparen
1. Algemeen
a. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de cursus Voort Varend
Besparen hierna te noemen "cursus". De Stichting Projecten Binnenvaart wordt in
deze voorwaarden hierna aangeduid als SPB. Onder "Opdrachtgever" wordt in deze
algemene voorwaarden verstaan iedere partij die zich via internet of via een e-mail
inschrijft voor de cursus.
b. Door de inschrijving verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de algemene
voorwaarden.
2. Facturatie en betalingsvoorwaarden
a. De kosten voor de cursus bedragen 240 euro per persoon exclusief BTW voor de
klassikale cursus en 125 euro exclusief BTW voor de e-learning variant.
b. Facturatie vindt plaats voorafgaand aan de cursus.
c. Facturen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
d. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim, in
gebrekestelling is daartoe niet vereist. Indien de betalingstermijn wordt
overschreden is de opdrachtgever rente verschuldigd over het factuurbedrag vanaf
de factuurdatum.
e. De kosten van invordering, in en/of buiten rechte door het SPB te maken, komen
steeds voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten zullen
door de opdrachtgever verschuldigd zijn zodra het SPB als voormeld de invordering
van enig bedrag aan derden uit handen geeft.
3. Annulering en Wijzigingen door het SPB
a. Het SPB heeft het recht zonder opgave van redenen een opdracht te annuleren in
welk geval de opdrachtgever gevrijwaard word van zijn verplichtingen omtrent de
cursus.
b. Het SPB is binnen een redelijke termijn gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de
tijden en de locatie van een training te wijzigen. Indien het SPB tot het oordeel komt
dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de training onder
de gewijzigde voorwaarden bij te wonen worden alternatieve cursusdata
aangeboden aan de opdrachtgever.
c. Het SPB aanvaart geen enkele aansprakelijkheid omtrent eventuele vervolgschade
als een cursus om welke redenen dan ook geannuleerd word of door andere redenen
niet door de opdrachtgever gevolgd kan worden.
d. Het SPB is gerechtigd om bij onvoldoende deelnemers de cursus te annuleren.

4. Annulering door de opdrachtgever
a. Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Bij
annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus worden er geen kosten voor de
cursus in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang van de
cursus worden de cursuskosten in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
b. In overleg met het SPB kan uw plaats door een vervanger worden ingenomen. In dat
geval bent u geen annuleringskosten verschuldigd.

