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Algemene voorwaarden MEUWISSEN training & coaching.   

Artikel 1. Toepasselijkheid  

1.1  Op alle opleidingen, activiteiten, bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van 
MEUWISSEN training & coaching zijn deze algemene voorwaarden van toepassing tenzij anders 
geregeld door een overkoepelende organisatie of Nederlandse wetgeving. Deze voorwaarden zullen u 
op verzoek worden toegezonden. Tevens kunt u deze voorwaarden raadplegen op 
www.meuwissentc.nl.  

1.2   Het accepteren van een aanbieding, inschrijven voor een opleiding of activiteit dan wel het doen 
van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden accepteert. 

 1.3  Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval 
de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.  

1.4  Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten 
ten behoeve van MEUWISSEN training & coaching worden bedongen, worden evenzeer bedongen 
ten behoeve van door MEUWISSEN training & coaching ingeschakelde tussenpersonen en andere 
derden.   

Artikel 2. Inschrijf en bestel overeenkomsten  

2.1  Alle activiteiten, opleidingen, trainingen, bestellingen en aanbiedingen van MEUWISSEN training 
& coaching zijn vrijblijvend en MEUWISSEN training & coaching behoudt zich uitdrukkelijk het recht 
voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften 
noodzakelijk is.  

2.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling of inschrijving door 
MEUWISSEN training & coaching. MEUWISSEN training & coaching is gerechtigd bestellingen te 
weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders 
bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt MEUWISSEN training & coaching dit 
mee binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling.  

2.3  Inschrijven voor een activiteit of opleiding kan alleen door een schriftelijke aanmelding via mail 
aan Meuwissen training & coaching. Dit geschied via de website wwwmeuwissentc.nl. of via het email 
adres info@meuwissentc.nl 

2.4  Degene die zich aanmeld voor een activiteit, opleinding of training verbind zich daarmee met de 
annuleringsvoorwaarden van MEUWISSEN training & coaching (zie “annuleren”). Dit geldt ook 
wanneer men nog geen bevestiging van inschrijving heeft ontvangen, men nog niet heeft betaald, of 
de inschrijvingsgegevens niet compleet zijn. De cursist ontvangt vervolgens van MEUWISSEN training 
& coaching een bevestiging van inschrijven.  

2.5 Wanneer u zich aanmeld voor een activiteit, opleiding of training is de aanmelding pas definitief 
wanneer het overeengekomen bedrag op de bankrekening van Meuwissen training & coaching is 
bijgeschreven.  
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Artikel 3. Annulering van opleidingen en activiteiten  

3.1  Annulering van de inschrijving voor een opleiding, training of activitiet geschiedt doormiddel van 
een aangetekend schrijven. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn en de kosten zal worden 
uitgegaan van de datum van de poststempel of de datum van ontvangst van de e-mail. 

 3.2  Bij annulering binnen 21 dagen voor aanvang van de opleiding, training of activitiet zal vijftig  
(50,-) euro administratie en annuleringskosten in rekening worden gebracht.  

3.3  Bij annulering van een opleiding, training of activitiet binnen 14 (veertien) dagen voor aanvang 
van de activiteit zal het volledige bedrag in rekening gebracht worden voor administratie en 
annuleringskosten.  

Artikel 4. Tussentijdse beëindiging 

4.1 Bij tussentijdse beëindiging van een opleiding, training of activitiet zal geen teruggave van (een 
gedeelte van) het cursusgeld plaats vinden. Indien de oorzaak van de tussentijdse beëindiging van 
een opleiding het gevolg is van ziekte of calamiteit, zal na herstel of na herstel van de calamiteit 
worden gezien op welke wijze en in welke termijn de opleiding alsnog kan worden voortgezet.   

Artikel 5. Brevettering / diploma  

5.1 Bij iedere erkende opleiding van MEUWISSEN training & coaching waarbij een erkend brevet of 
diploma uitgeschreven wordt na afloop van de opleiding is de deelnemer verplicht om aan alle 
uitvoeringsvereisten te voldoen. Hieronder vallen examens, oefeningen, en overige opleidingen en 
herscholingen.  

Artikel 6. Zelfstudie  

6.1 Zeven(7) werkdagen voor aanvang van de eerste dag van de opleiding, training of activitiet is de 
deelnemer verplicht om de zelfstudieopdrachten via mail in te leveren zodat de betreffende instructeur 
de les kan voorbereiden. Wanneer de zelfstudieopdrachten niet tijdig zijn ingeleverd heeft 
MEUWISSEN training & coaching het recht om de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de 
opleiding.   

Artikel 7. Studiebijeenkomsten  

7.1 Door MEUWISSEN training & coaching worden dagdelen vastgesteld waarop de opleiding of 
training plaats vindt. Indien een cursist niet aanwezig kan zijn, moet hij / zij zich telefonisch afmelden 
bij de instructeur, trainer of docent. Tevens zal hij / zij met de instructeur, trainer of docent een 
afspraak dienen te maken voor het inhalen van de gemiste les. Indien dit extra onkosten met zich mee 
brengt worden deze kosten doorberekend aan de cursist.   
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Artikel 8. Materialen  

8.1 Na inschrijving van een opleiding, activiteit of training ontvangt men een bevestiging van 
deelname. In deze e-mail staan de benodigde materialen voor de opleiding, activiteit of training waar 
men zich voor heeft opgegeven. Wanneer men deze benodigde materialen  niet heeft, kunnen deze 
gehuurd worden. Hiervoor  zal een aparte huurovereenkomst  worden gesloten. Wanneer de 
deelnemer tijdens een opleiding, activiteit of training niet beschikt  over de juiste materialen kan men 
niet deelnemen aan de  betreffende opleiding, activiteit of training.  Hij / zij zal met de instructeur, 
trainer of docent een afspraak dienen te maken voor het inhalen van de gemiste les. Indien dit extra 
onkosten met zich mee brengt worden deze kosten doorberekend aan de cursist.   

Artikel 9.Borg  

9.1 Helaas zijn wij genoodzaakt om bij een aantal programmaonderdelen een borg te vragen. Deze 
borg wordt alleen achtergehouden op het moment dat er materiële schade is ontstaan, door 
oneigenlijk gebruik van onze materialen. Tevens zal de borg worden aangesproken wanneer er 
zodanige overlast veroorzaakt wordt, dat de naam van MEUWISSEN training & coaching schade 
oploopt. Natuurlijk gaan wij er van uit de borg in zijn geheel terug te kunnen storten. Wij hopen op uw 
begrip. 

Artikel 10. Omstandigheden.  

10.1 In het geval van extreme omstandigheden, zoals kou, bliksem of andere  omstandigheden 
waardoor MEUWISSEN training & coaching een te groot risico acht, is het aan de instructeur, trainer 
of docent om deze activiteit wel of geen doorgang te laten vinden. De nstructeur, trainer of docent kan 
het beste inschatten of de omstandigheid of de dreigende verandering daarvan van invloed heeft op 
de activiteit die op het programma staat. De activiteit zal zo mogelijk naar een ander moment worden 
verplaatst. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal in overleg met de klant worden gekeken naar een 
vergelijkbare andere activiteit. Of annulering van onze kant met terug storting van het gefactureerde 
bedrag.   

Artikel 11. Alcohol en drugs.  

11.1 Alcohol- en drugsgebruik voorafgaand of tijdens een opleiding, training of activiteiten is NIET 
toegestaan. MEUWISSEN training & coaching behoudt het recht deelnemers bij (verdenking van) 
gebruik uit te sluiten van het programma. Het om deze reden niet genoten deel van het programma 
kan niet worden teruggevorderd. 

Artikel 12. Levering  

12.1 De door MEUWISSEN training & coaching opgegeven leveringstijden zijn slechts indicatief. 
Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het 
recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van 
de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de 
overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de 
overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.  
12.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed 
zijn voor verzending.  
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Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud  

13.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige 
overeenkomst aan MEUWISSEN training & coaching verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter 
zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.   

Artikel 14. Verzekering 

14.1 Deelname aan opleidingen, training en activiteiten van MEUWISSEN training & coaching zijn 
geheel voor eigen risico. Neem voor meer informatie eventueel contact op met MEUWISSEN training 
& coaching   

Artikel 15. Prijzen en betaling  

15.1  De vermelde prijzen voor de aangeboden producten, opleidingen, activiteiten en overige 
diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handelings- verzendkosten, eventuele belastingen 
of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.  
15.2  Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na 
factuurdatum indien het een levering binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na 
factuurdatum indien het een levering buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk 
overeengekomen. 
15.3  Betaling kan geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw 
bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro 
geldt als datum van creditering van de giro respectievelijk bankrekening van MEUWISSEN training & 
coaching.  
15.4  Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten 
plaatsvinden in verzuim. Indien betaling plaatsvindt na de eerste aanmaning door  MEUWISSEN 
training & coaching bent u een bedrag van zeven euro en vijftig eurocent (7,50) aan 
administratiekosten verschuldigd, indien betaling plaatsvindt na de tweede aanmaning door 
MEUWISSEN training & coaching bent u een bedrag van vijftien euro (15) aan administratiekosten 
verschuldigd. Indien MEUWISSEN training & coaching haar vordering uitbesteedt, aan een 
incassobureau , zijn alle daarmee verbonden kosten voor rekening van de betalingsplichtige.  

15.5  Indien u met enige betaling in gebreke bent, is MEUWISSEN training & coaching gerechtigd (de 
uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te 
schorten, dan wel te ontbinden.  
15.6  Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de 
bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de 
overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door 
MEUWISSEN training & coaching. 

Artikel 16. Intellectuele en industriële eigendomsrechten  

16.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door MEUWISSEN 
training & coaching geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.  
16.2 MEUWISSEN training & coaching garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen 
inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectuele en/ of industriële eigendomsrechten van derden. 
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Artikel 17. Retour geleverde artikelen  

17.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst 
beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u MEUWISSEN training & coaching daarvan zo 
spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat 
constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk of mondeling in kennis te stellen.  
17.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft 
MEUWISSEN training & coaching de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan 
te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.  
17.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst at te nemen, heeft u het recht het 
product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan MMEUWISSEN training & coaching te 
retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het 
product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens 
geldt dat de kosten voor retourzendingen voor u rekening komen. 

Artikel 18. Bestellingen / communicatie 

18.1 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen 
en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het 
verkeer tussen u en MEUWISSEN training & coaching, dan wel tussen MEUWISSEN training & 
coaching en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en MEUWISSEN training & 
coaching, is MEUWISSEN training & coaching niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht 
zijn van opzet of grove schuld van MEUWISSEN training & coaching.  

Artikel 19. Overmacht 

 19.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MEUWISSEN training & 
coaching in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op 
de schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit 
schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat MEUWISSEN training & coaching gehouden is tot enige 
schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.  
19.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet door MEUWISSEN training & 
coaching kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de 
wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.  

Artikel 20. Diverse 

 20.1 Indien u aan MEUWISSEN training & coaching schriftelijk opgave doet van een adres, is 
MEUWISSEN training & coaching gerechtigd aan het adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de 
aan MEUWISSEN training & coaching schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw 
bestellingen dienen te worden gezonden.  
20.2 U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat MEUWISSEN training & 
coaching deze voorwaarden soepel toepast.  
20.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomsten 
met MEUWISSEN training & coaching in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal 
de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 
MEUWISSEN training & coaching vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.  
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20.4 MEUWISSEN training & coaching is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling (en) gebruik 
te maken van derden.  

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

21.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze 
voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing.  
21.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde 
rechter in Nederland. 

 

 

 

  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  


