Voorwaarden Opleidingen
Artikel 1: Opleiding
1.

2.

3.

4.

3.

De aanmelding voor een opleiding geschiedt door de invulling en
ondertekening van het inschrijfformulier door Opdrachtgever. De prijzen
voor een opleiding staan vermeld in de meest recente prijslijst. De
overeenkomst komt tot stand zodra Limis een volledig ingevuld en
ondertekend inschrijfformulier van Opdrachtgever heeft ontvangen en de
inschrijving schriftelijk heeft bevestigd. De opleidingsovereenkomst heeft
betrekking op de op het inschrijfformulier vermelde opleiding. Aan een
opleiding kunnen medewerkers van meerdere Opdrachtgevers
tegelijkertijd deelnemen.
Het minimale en maximale aantal deelnemers voor een opleiding wordt
door Limis vastgesteld. Limis heeft het recht aanmeldingen te weigeren of
op een wachtlijst te plaatsen indien het maximale aantal deelnemers voor
een opleidingsdag is bereikt. Indien een door de deelnemer gewenste
opleidingsdatum niet door Limis kan worden gehonoreerd, zal Limis in
overleg treden met de deelnemer teneinde een andere datum te bepalen.
De opleidingsovereenkomst komt in dat geval pas tot stand zodra Limis de
gewijzigde opleidingsdatum schriftelijk aan de deelnemer heeft bevestigd.
Limis behoudt zich het recht voor een opleiding te annuleren, onder
andere -doch niet uitsluitend- bij gebrek aan voldoende deelnemers. In
dat geval wordt het reeds betaalde bedrag voor de opleiding volledig aan
de Opdrachtgever terugbetaald. Limis is niet aansprakelijk voor kosten
en/of schade, welke eventueel voor de Opdrachtgever voortvloeien uit
wijziging of annulering van de opleiding.
Limis is gerechtigd, indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het
oordeel van Limis aanleiding geeft, de opleiding te combineren met één of
meer andere opleidingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip
te laten plaatsvinden.

5.

Indien de deelnemer die is aangemeld via het inschrijfformulier is
verhinderd, is Opdrachtgever gerechtigd een vervanger te sturen.

6.

Limis heeft het recht een aanmelding van Opdrachtgever niet te
accepteren wanneer de opleiding voor de betreffende deelnemer door
Limis als 'niet geschikt' wordt beoordeeld.

7.

Indien de opleiding op locatie van Limis wordt gegeven, zijn de kosten
van lunch, koffie en thee inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. De kosten voor het begeleidend materiaal zijn voor
rekening van Limis. Reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van
Opdrachtgever.

Vanaf het moment dat Opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is
hij voor elke maand of een gedeelte daarvan de wettelijke rente
verschuldigd. Tevens komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke
kosten verbonden aan de invordering van enig door de Opdrachtgever
verschuldigd bedrag ten laste van de Opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten kunnen worden gesteld op 15 % van het door
Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00,
onverminderd het recht van Limis om volledige vergoeding van kosten en
schade te vorderen van Opdrachtgever.

Artikel 3: Annulering
1.

Annulering van een tot stand gebrachte opleidingsovereenkomst kan
alleen schriftelijk plaatsvinden onder de in dit artikel genoemde
voorwaarden.

2.

De annulering is kosteloos indien de schriftelijke annulering door
Opdrachtgever uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de opleiding door
Limis is ontvangen. Bij annulering tussen 10 werkdagen en 3 werkdagen
voor aanvang van de opleiding bedragen de annuleringskosten 50 % van
het totale factuurbedrag. Bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang van
de opleiding bedragen de annuleringskosten 100 % van het totale
factuurbedrag.

3.

Indien een deelnemer zonder opgaaf van reden niet verschijnt op (één of
meerdere dagen van) de opleiding, dan blijft Opdrachtgever het gehele
factuurbedrag aan Limis verschuldigd.

Artikel 4: Wijzigingen
Limis behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen -waaronder
wijziging van de opleidingsdatum, wijziging van de inhoud van de opleiding,
vervanging van de docent en wijziging van de locatie- aan te brengen in de
opleidingen. Wijzigingen zullen binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de
start van de opleiding aan Opdrachtgever worden bekend gemaakt.

Artikel 5: Intellectuele Eigendom
Het opleidingsmateriaal wordt eigendom van de Opdrachtgever. Het
auteursrecht, alsmede overige intellectuele eigendomsrechten, op het eigen
opleidingsmateriaal van Limis berust bij Limis. Het opleidingsmateriaal mag niet
worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Limis.

Artikel 6: Overige bepalingen

Artikel 2: Facturering en betaling
1.

Alle genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW. Facturering vindt
plaats voor aanvang van de opleiding direct na ontvangst van het
inschrijfformulier. Limis zendt Opdrachtgever de factuur tegelijk met de
bevestiging van ontvangst van het inschrijfformulier. Betaling van de
factuur dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch
uiterlijk één week voor aanvang van de opleiding, tenzij anders
overeengekomen.

2.

Limis behoudt zich het recht voor, zonder nadere ingebrekestelling,
deelname aan de opleiding te weigeren indien betaling niet, niet tijdig of
niet behoorlijk heeft plaatsgevonden. Blijft Opdrachtgever in gebreke om
aan de betalingsverplichting te voldoen, dan kan Limis eenzijdig de
opleidingsovereenkomst beëindigen, onverminderd de verplichting van
Opdrachtgever tot betaling van de door hem verschuldigde bedragen.

1.

Limis is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of
verband houdt met deelname aan een opleiding van Limis of door
annulering van de opleidingsovereenkomst van Limis, tenzij Limis opzet of
grove schuld kan worden verweten. Voor zover rechtens aansprakelijkheid
zou komen vast te staan, wordt door Limis iedere aansprakelijkheid in
ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Limis wordt uitbetaald en heeft
Opdrachtgever slechts aanspraak op vergoeding van schade indien en
voor zover de verzekering van Limis in het betreffende geval aanspraak
op uitkering geeft.

2.

Op de overeenkomsten tussen Limis en Opdrachtgever is het Nederlands
recht van toepassing.

Artikel 7: Geschillen
1.

Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van
de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de
overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien, alsmede elk ander
geschil ter zake van of in verband met deze voorwaarden van Limis, hetzij
juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zal door de bevoegde rechter
te Almelo worden beslecht.
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