ALGEMENE VOORWAARDEN
VOOR CURSUSSEN VAN
BAKER TILLY BERK N.V.
Artikel 1 - Algemeen/definities
De hierin met hoofdletters aangegeven definities hebben de
volgende betekenis:
a)
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
voor Cursussen van Baker Tilly Berk N.V.;
b)
Cursist: degene die aan een Cursus deelneemt;
c)
Cursus: cursus, training, workshop of opleiding die
wordt georganiseerd door Organisator;
d)
Organisator: Baker Tilly Berk N.V., statutair gevestigd
te Gouda, alsmede de aan haar gelieerde
ondernemingen;
e)
Partijen: Organisator en Cursist.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
1.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
Cursussen die Organisator aanbiedt, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is bepaald door Partijen.
2.
Organisator behoudt het recht de Algemene
Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene
Voorwaarden hebben directe werking en gelden
derhalve ook ten aanzien van Cursussen waarvoor
Cursist zich ten tijde van de wijziging reeds heeft
ingeschreven. De gewijzigde Algemene Voorwaarden
zullen onder meer bekend worden gemaakt op
www.interimfinancials.nl/algemene-voorwaarden en
www.bakertillyberk.nl/algemene-voorwaarden.
Artikel 3 – Aanmelding & bevestiging
1.
Inschrijving geschiedt door het versturen van een
daartoe bestemd aanmeldingsformulier per post, email, fax of via een daartoe bestemde website. Door
inschrijving gaat de Cursist akkoord met de Algemene
Voorwaarden.
2.
Organisator zal de inschrijving schriftelijk bevestigen
per post of per e-mail.
Artikel 4 – Betaling
1.
Nadat de inschrijving is bevestigd door Organisator,
ontvangt Cursist een factuur voor het cursusgeld.
2.
Cursist is het volledige cursusgeld verschuldigd aan
Organisator, ook indien Cursist om welke reden dan
ook slechts een deel van de Cursus bijwoont.
3.
De factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.
4.
Betaling door Cursist dient, zonder aftrek, korting of
verrekening, te geschieden binnen voornoemde
betalingstermijn. Betaling dient te geschieden door
middel van overmaking op een door Organisator aan te
wijzen bankrekening.
5.
Indien Cursist niet binnen de termijn als genoemd in
lid 3 van dit artikel heeft betaald, is Cursist zonder
nadere ingebrekestelling in verzuim en, onverminderd
de overige rechten van Organisator, vanaf de
vervaldag de wettelijke rente verschuldigd tot op de
datum van algehele voldoening.
6.
Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Organisator
maakt als gevolg van de niet-nakoming door Cursist
van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van
Cursist.
7.
De Cursist is verantwoordelijk voor voldoening van het
cursusgeld, ongeacht eventuele afspraken tussen
Cursist en diens werkgever.
Artikel 5 – Annulering door Cursist
1.
Indien Cursist op de cursusdatum is verhinderd, kan
een door Cursist aangewezen persoon zonder
bijkomende kosten deelnemen, mits dit uiterlijk 24 uur
voor aanvang schriftelijk of per e-mail kenbaar is
gemaakt aan Organisator.
2.
Cursist kan tot 14 dagen voor cursusdatum schriftelijk
of per e-mail kosteloos annuleren.
3.
Bij annulering binnen 14 dagen voor cursusdatum is
Cursist een vergoeding verschuldigd van 50% van het
cursusgeld, tenzij voor de betreffende cursus een
afwijkend percentage geldt, hetgeen Organisator
voorafgaand aan de inschrijving kenbaar maakt.

A16039 - Januari 2016

4.

Bij een Cursus met een bijzonder karakter kan
Organisator bepalen dat annuleren niet mogelijk is,
mits dit voorafgaand aan inschrijving expliciet kenbaar
is gemaakt door Organisator.

Artikel 6 – Annulering / wijzigingen door Organisator
1.
Bij onvoldoende inschrijvingen is Organisator te allen
tijde gerechtigd de Cursus te annuleren of te
verplaatsen naar een andere datum, tijdstip en/of
locatie.
2.
Organisator behoudt het recht het programma dan wel
de inhoud van de Cursus te wijzigen.
3.
Organisator behoudt te allen tijde het recht docenten
voor een Cursus te vervangen door andere docenten.
4.
Bij afgelasting door Organisator wordt het cursusgeld
gerestitueerd aan Cursist.
Artikel 7 - Aansprakelijkheid
1.
Organisator spant zich in alle Cursussen en daarmee
verband houdende werkzaamheden, zowel inhoudelijk
als organisatorisch, optimaal uit te voeren. Indien
onverhoopt sprake is van foutieve, dan wel onvolledige
informatie of andere gebreken, is Organisator niet
aansprakelijk voor schade die wordt geleden door
Cursist.
2.
Organisator is niet aansprakelijk voor schade die
verband houdt met deelname aan de Cursus of
wijziging dan wel annulering van de Cursus door
Organisator.
3.
Organisator is niet aansprakelijk voor schade die is
veroorzaakt door haar werknemers of door haar
ingeschakelde derden.
4.
Eventuele aansprakelijkheid van Organisator is te allen
tijde beperkt tot de direct geleden schade door Cursist,
waarbij de hoogte van deze schade in alle gevallen
beperkt is tot het factuurbedrag exclusief BTW.
Artikel 8 – Intellectueel eigendom
1.
Organisator of de licentiegever van Organisator
behoudt te allen tijde alle intellectuele
eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot
auteurs- en merkenrechten – ter zake het door
Organisator verstrekte cursusmateriaal.
2.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Organisator is het Cursist niet toegestaan het ter
beschikking gestelde cursusmateriaal al dan niet met
inschakeling van derden op welke wijze ook, te
verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.
3.
Het door Organisator aan Cursist verstrekte
cursusmateriaal wordt eigendom van Cursist.
Artikel 9 – Persoonsgegevens
1.
De door Organisator van Cursist ontvangen
persoonsgegevens worden gebruikt om Cursist te
informeren over Cursussen.
2.
Indien Cursist deelneemt aan een door NBA of andere
instelling erkende Cursus, gaat Cursist ermee akkoord
diens persoonsgegevens aan de betreffende instelling
worden verstrekt teneinde in aanmerking te komen
voor opleidingspunten.
3.
Organisator verstrekt de ontvangen persoonsgegevens
van Cursist niet aan derden, met uitzondering van
hetgeen is opgenomen in lid 2 van dit artikel.
4.
Organisator neemt de toepasselijke privacywetgeving in
acht.
Artikel 10 – Toepasselijk recht & forumkeuze
1.
Op de rechtsverhouding tussen Partijen is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
2.
Alle geschillen tussen Organisator en Cursist worden
beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank
Den Haag.

