Algemene leveringsvoorwaarden Sparren met collega’s
1.
1.1

Begrippen
Activiteit:
Onder een activiteit wordt verstaan een onder de
vlag van Sparren met collega’s georganiseerde
cursus, training, vakopleiding, leergang,
workshop, seminar, congres, studiedag of
soortgelijke gebeurtenis.
Sparren met collega’s is onderdeel van ADGC/
Arjen de Graaf Consultancy BV.
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Inschrijvingen
Door inschrijving geeft de deelnemer of
opdrachtgever te kennen deze voorwaarden te
accepteren.
Inschrijvingen kunnen per bedrijf, voor een
enkele medewerker of voor een groep van medewerkers worden gedaan.
Inschrijving geschiedt uitsluitend schriftelijk door
middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Telefonische aanmeldingen zijn
mogelijk, mits zij uiterlijk op de tiende (10)
werkdag voor aanvang van de desbetreffende
activiteit schriftelijk zijn bevestigd d.m.v. een
volledig ingevuld inschrijfformulier.
De deelnemer ontvangt uiterlijk een maand voor
aanvang van de activiteit een schriftelijke
bevestiging, waarin het volgende wordt vermeld:
voor welke activiteit is ingeschreven, informatie
over de locatie, datum (of data) en bereikbaarheid
van de locatie.
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Deelnamevoorbehoud en organisatie
Om didactische redenen wordt per activiteit een
maximum en een minimum gesteld aan het aantal
deelnemers. Bij overschrijding van het maximum
zal de inschrijving worden gesloten voor diegenen
die als laatste hun inschrijving schriftelijk hebben
bevestigd, hierbij geldt de datum van ontvangst.
Mocht een activiteit geen doorgang vinden door
onvoldoende deelname, dan wordt de deelnemer
uiterlijk zeven (7) dagen voor aanvang van de
activiteit hiervan op de hoogte gesteld. In een
dergelijk geval zal voor zover mogelijk
overschrijving naar de volgende activiteit kunnen
plaatsvinden.
Sparren met collega’s zal al het redelijke in het
werk stellen om de activiteit doorgang te laten
vinden. Indien als gevolg van ziekte of om enige
andere reden een docent niet (meer) beschikbaar
is voor het doceren van een activiteit, dan zal
Sparren met collega’s al het redelijke in het werk
stellen om de desbetreffende activiteit op een later
tijdstip doorgang te laten vinden.
Sparren met collega’s is niet aansprakelijk indien
activiteiten geen doorgang vinden.
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Annulering
Inschrijvingen kunnen kosteloos geannuleerd
worden tot tien (10) werkdagen voor aanvang van
de activiteit. In overleg kan de deelnemer voor
een andere deelnamedatum kiezen. Bij annulering
binnen tien (10) dagen zal 50% van de kosten in
rekening worden gebracht. Bij annulering binnen
24 uur voor aanvang van de activiteit, of als de
deelnemer geen andere deelnamedatum kiest, zijn
de totale kosten verschuldigd. Dit geldt ook bij
afwezigheid van de deelnemer zonder
tegenbericht en bij voortijdig vertrek.
Annulering van deelname aan een activiteit dient
uitsluitend schriftelijk te gebeuren.
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Wijzigingen
Sparren met collega’s behoudt zich het recht voor
in noodzakelijke gevallen wijzigingen in de
inhoud van de activiteit, data, plaats en eventuele
andere specificaties aan te brengen.
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Veiligheid en aansprakelijkheid
Het gebruik van de faciliteiten van Sparren met
collega’s geschiedt geheel op eigen risico. Dit
geldt ook voor het betreden van de sportschool,
alsmede voor de personen van alle leeftijden die u
vergezellen. Sparren met collega’s is niet
aansprakelijk te stellen voor schade als gevolg
van ongevallen, diefstal, brand of enige andere
schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit
aan haar door opzet of grove schuld te verwijten
is.
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Auteursrecht
Al het materiaal dat tijdens de activiteit wordt
gebruikt is auteursrechterlijk beschermd en
mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd
of anderszins vermenigvuldigd of aan derden
worden verstrekt. Het maken van opnamen in
beeld en/of geluid van een activiteit (of gedeelten
hiervan) is uitdrukkelijk verboden.
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Betaling
Facturering vindt plaats direct na aanvang van de
activiteit.

