Algemene Voorwaarden, Portlinq Opleidingen

1.0 Toepasbaarheid
1.1 Voorwaarden aangegaan met Portlinq Opleidingen , hierna te noemen Opdrachtnemer,
zijn van toepassing op alle diensten en de eventuele rechtsbetrekkingen.
Als uitsluiting van de door contract van wederpartij (en) eigen voorwaarden
1.2 Indien er afwijkingen zijn dienen deze schriftelijk te zijn overeengekomen.
1.3 Van toepassing zijn het examen reglement zoals vastgesteld door de examencommissie
betrekking hebbende op het betreffende examen.
1.4 Met het aangaan van een overeenkomst met Portlinq Opleidingen aanvaardt de
opdrachtgever deze algemene voorwaarden.
2.0 Overeenkomsten Offertes
2.1 Al de opdrachtnemer zijn offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
2.2 Er is pas sprake van een overeenkomst na ontvangst van een getekende
opdrachtbevestiging door opdrachtnemer.
2.3 De opdrachtgever zal er zelf zorg voor dragen de opdrachtbevestiging te controleren, bij
onjuistheden dienen deze binnen de termijn van 3 dagen schriftelijk door te worden
gegeven aan Opdrachtnemer.
2.4 Eventuele wijzigingen aan offerte zijn niet toegestaan mits overeengekomen met een
schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
2.5 Aanmelding voor een cursus kan via E-mail , telefonisch of schriftelijk worden gedaan,
echter is deze pas definitief na getekende opdrachtbevestiging.
2.6 Een week vooraf de cursus zal door opdrachtnemer aan opdrachtgever een bevestiging
worden gestuurd. Echter pas na dat de kandidaat voldoet aan alle toelatingseisen.
3.0 Annulering
3.1 Annuleren is kosteloos tot een week vooraf de cursus, bij annuleren binnen een week
voor de cursus zal een bedrag van € 180,- excl. Btw per kandidaat worden doorberekend
aan de opdrachtgever. Bij het niet verschijnen van een kandidaat zal het totale bedrag
van de cursus in rekening worden gebracht.
3.2 Het annuleren dienst schriftelijk te worden bevestigd, waarbij de gegevens van
betreffende cursus, de naam van de kandidaat en de datum dienen te worden vermeld.
4.0 Facturering
4.1 Betaling dient te worden voldaan binnen de uiterlijke vervaldatum, de opdrachtnemer
houdt een betalingstermijn aan van 30 dagen.
4.2 Bij het in gebreke blijven van betaling zullen de eventuele extra kosten welke gemaakt
worden door opdrachtnemer, in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever.

5.0 Vertrouwelijke informatie
5.1 Opdrachtnemer gaat er vanuit dat alle door de opdrachtnemer ter beschikking gestelde
lesmateriaal en examens niet zullen worden gebruikt voor eigen training doeleinden.
5.2 Het is opdrachtgever en diens kandidaten verboden enig lesmateriaal te kopiëren of te
verveelvoudigen, tenzij schriftelijk is overeengekomen.
5.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de door de opdrachtnemer ter beschikking
gestelde lesmateriaal te gebruiken voor publicatie of reclame doeleinden mits schriftelijk
overeengekomen.
6.0 Aansprakelijkheid
6.1 Portlinq Opleidingen aanvaart op geen enkele wijze aansprakelijkheid t.b.v. de
uitvoering van deze overeenkomst.
6.2 Indien tijdens de cursus of training letsel of schade ontstaan welke direct aantoonbaar is
door Portlinq Opleidingen dan zal Portlinq Opleidingen deze voorleggen aan zijn W.A.
Verzekering, echter zal de vergoeding nooit hoger zijn als het verzekerde bedrag.

