
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN voor de trainingen, workshops en 

nascholingen van Van Landewijk TCC Vof. 

Artikel 1. Begripsbepalingen:                                                                                                

1. Van Landewijk TCC: Aanbieder en verzorgende partij van opleidingen. 

2. Cursussen: Presentaties, groepstrainingen, individuele trainingen en 

workshops. 

3. Opdrachtgever: Degene die verantwoordelijk is voor de betalingen. 

4. Deelnemer: Degene die de cursus daadwerkelijk volgt.  

Artikel 2. Toepassing: 

De voorwaarden hebben betrekking op alle door Van Landewijk TCC gegeven 

cursussen, tenzij schriftelijk met de opdrachtgever anders is overeengekomen. 

Artikel 3. Overeenstemming: 

Alle cursussen zijn op maat en worden na overleg met de opdrachtgever door Van 

Landewijk TCC gemaakt. Middels een offerte wordt de overeenkomst door beide 

partijen bevestigd. 

Artikel 4. Betalingen: 

Betalingen dienen te geschieden voor of op de vervaldatum van de factuur. Indien na 

een herinnering alsnog geen betaling plaatsvindt, komen alle kosten ontstaan door 

wanbetaling, vermeerderd met wettelijk rente, voor rekening van de opdrachtgever. 

Artikel 5. Afgelastingen: 

Van Landewijk TCC heeft het recht om zonder ingebrekestelling en zonder 

gerechtelijke tussenkomst een cursus voor aanvang af te gelasten dan wel te 

onderbreken. Van Landewijk TCC is niet gehouden tot enigerlei schadevergoeding. 

De opdrachtgever heeft recht op teruggave van vooraf betaalde cursusgelden 

conform de gestuurde factuur. 

In geval van ziekte of calamiteiten behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor, de 

cursus te verschuiven naar een datum in overleg overeen te komen met de 

opdrachtgever. 

Artikel 6. Annuleringen: 

Annuleren van overeenkomst kan tot 14 dagen voor aanvang van de eerste 

cursusbijeenkomst. Indien annulering binnen deze termijn van 14 dagen plaatsvindt 

is de opdrachtgever 10% van het overeengekomen bedrag verschuldigd aan           

Van Landewijk TCC. 

Bij open inschrijvingen geldt een bedenktermijn van 14 dagen. 

 



Artikel 7. Aansprakelijkheid: 

Van Landewijk TCC is niet aansprakelijk voor schade aan cursisten ten gevolge van 

deelname aan de cursus, noch betreffende diefstal of verlies. 

Artikel 8. Auteursrecht en intellectueel eigendom: 

Tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen, zijn alle verstrekte 

methodes, hand-outs, readers, materialen, middelen en vertoonde 

trainingsmaterialen en beelden intellectueel eigendom van de opdrachtnemer op 

grond van de Auteurswet 1912.7 

Artikel 9. Geheimhouding: 

Opdrachtgever, cursus deelnemer en opdrachtnemer zullen geheimhouding in acht 

nemen betreffende alle informatie aangaande de totstandkoming, uitvoering en 

afhandeling van de opdracht met inbegrip van alle persoonlijke informatie 

betreffende de opdrachtgever, cursusdeelnemer en opdrachtnemer. Deze 

voorwaarde geldt ook na beëindiging of stopzetting van de opdrachtuitvoering.   

 


