Algemene voorwaarden voor open cursus, opleiding of training
versie d.d. 20-8-2018
Artikel 1 – Definities
a. Opdrachtnemer: Sweco Nederland B.V.
b. Opdrachtgever: degene die zichzelf, dan wel een ander als cursist heeft aangemeld/opgegeven voor
het volgen van een door opdrachtnemer georganiseerd(e) cursus, opleiding of training en daartoe met
opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.
c. Cursist: degene die als feitelijke deelnemer van een cursus, opleiding of training is opgegeven.
d. Overeenkomst: het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over het volgen door een cursist
van een cursus, opleiding of training welke wordt georganiseerd door opdrachtnemer.
e. Opleidingsmateriaal: leerstof, materialen en aanverwante artikelen ten behoeve van (het volgen van)
een opleiding.
f. Opleiding: een door opdrachtgever verzorgde opleiding, training, cursus, studie of workshop welke
(deels) thuis en/of (deels) klassikaal gevolgd kan worden.
g. Aanvangsdatum: De datum waarop de opleiding start.
Artikel 2 – Aanmelding opleiding
1. Aanmelding voor een opleiding kan door:
o invulling van een (digitaal) inschrijfformulier;
o Een schriftelijke bevestiging van Sweco Nederland B.V. aan de cursist na een telefonische of
mondelinge aanmelding.
2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de daarbij of in aanvulling daarop door hem
verschafte gegevens.
3. Toelating tot een cursus, opleiding of training geschiedt in volgorde van binnenkomst van de
aanmeldingen.
Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand indien opdrachtnemer de aanmelding van één of meerdere cursisten
door de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.
2. Deze voorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van alle overeenkomsten waarbij
opdrachtnemer als zodanig partij is. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers gelden niet, tenzij
die door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
3. Elke afwijking van deze voorwaarden geldt uitsluitend indien deze afwijking schriftelijk is bevestigd.
Artikel 4 - Betaling
1. Opdrachtnemer brengt de opleidingsgelden en eventuele bijkomende kosten in rekening door middel
van het zenden van een factuur naar het door de opdrachtgever opgegeven factuuradres.
2. Facturering op deze wijze laat onverlet de betalingsverplichting van de opdrachtgever, indien
tenaamstelling en adres anders zijn dan die van opdrachtgever.
3. Betaling van facturen dient te geschieden uiterlijk 15 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk de dag
voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus, opleiding of training. Verrekening is niet
toegestaan. Indien de factuur niet binnen de gestelde termijn is voldaan, dan is de opdrachtgever
gehouden tot vergoeding buitengerechtelijke kosten. Indien de betaling op de aanvangsdatum van de
cursus nog niet is ontvangen, dan kan de betreffende cursist door opdrachtnemer worden geweigerd.
4. Indien de in het vorige lid gestelde betalingstermijn wordt overschreven, kan opdrachtgever overgaan
tot buitengerechtelijke en/of gerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van
opdrachtnemer.
5. Tenzij anders aangegeven zijn bedragen aangeduid exclusief BTW.
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Artikel 5 - Annulering, opschorting, ontbinding
De opdrachtgever kan de cursus, opleiding of training schriftelijk annuleren. Annulering door de
opdrachtgever van de overeenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk. Voorwaarde is dat de
annulering is bevestigd door opdrachtnemer. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

Datum annulering overeenkomst

Kosten voor cursist

Meer dan 4 weken voor de geplande aanvangsdatum
2 tot 4 weken voor de geplande aanvangsdatum
Minder dan 2 weken voor de geplande aanvangsdatum

Geen kosten
50% van de cursuskosten
Volledige cursuskosten

2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te annuleren. In dat geval heeft de opdrachtgever
recht op terugbetaling van het voor de cursus, opleiding of training aan opdrachtnemer betaalde
cursusgeld.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten in
geval van (tijdelijke) overmacht. Hieronder wordt mede verstaan ziekte van docent of cursusleider.
4. Ontbinding leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van opdrachtnemer maar geeft opdrachtgever
aanspraak op terugbetaling van een evenredig deel van het aan opdrachtnemer betaalde cursusgeld.
Artikel 6 – Verhindering van de cursist
Indien de betreffende cursist is verhinderd, dan is opdrachtnemer gerechtigd een vervanger aan te
wijzen die de plaats van de aangemelde cursist overneemt. De opdrachtgever moet deze vervanging
vooraf schriftelijk bij opdrachtnemer aanmelden.
Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten
1. De intellectuele eigendomsrechten op door de opdrachtnemer geproduceerd studiemateriaal blijven,
ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij
opdrachtnemer.
2. Gebruik van studiemateriaal anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het
verkopen of afstaan daarvan aan derden.
Artikel 8 – Verwerking persoonsgegevens
1. Opdrachtnemer verwerkt de door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in
overeenstemming met geldende wetgeving. De rechten van de betrokkenen worden slechts voor het
daartoe bestemde doel gebruikt. Opdrachtgever neemt passende technische en organisatorische
maatregelen, opdat de verwerking aan de vereisten van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de betrokkenen is gewaarborgd.
2. De door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevensgegevens worden opgenomen in de
geautomatiseerde administratie van de opdrachtgever. Deze gegevens worden intern verwerkt en
gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen
inschrijven van cursisten en het toesturen van opleidingsmateriaal en het toesturen van informatie
over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie.
3. Voor nadere informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijst opdrachtgever naar de
‘Privacykennisgeving Sweco van 15 mei 2018’.
Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover afwijking van competentieregels is toegestaan, zullen geschillen worden beslecht door de
bevoegde rechter te Utrecht.
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